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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho trata da metafonia nominal, fenômeno assimilatório de origem 

diacrônica, encontrado sincronicamente no português e em vários dialetos italianos. 

No português ela atua sobre as vogais médias labiais produzindo alternâncias do tipo 

[o]sso ~  [ç]ssos e p[o]vo ~ p[ç]vos. Através de uma análise baseada na Teoria 

Fonológica não linear, mais especificamente na Teoria Autossegmental (Clements e 

Hume, 1995) e na Fonologia Lexical (Kiparsky, 1985), concluiu-se que a metafonia é 

uma regra lexical de nível 2, bastante atuante no sistema da língua. 

Sobre a representação da vogal média labial que apresenta alternância, após o 

exame dos dados, chegou-se à conclusão de que forma subjacente é uma vogal 

[+aberto3], isto é um [ç], sobre o qual falara Câmara Jr. (1975). Além disso, a análise 

dos dados mostrou que a tendência da língua é não produzir formas nominais nas 

quais se superficializem duas vogais médias labiais - uma no limite do vocábulo, 

vogal temática, e a outra portadora de acento - que não combinem em relação ao 

valor do traço [aberto3], configuração que cria o contexto da metafonia. 

  A operação metafônica foi descrita através da formalização proposta por 

Mascaró (1987, 1990) e Kiparsky (1985) como uma regra de dupla função, que 

desliga e espraia traços. Assim foi possível veicular através de um único aparato 

formal toda a informação necessária para a generalização esperada. Por fim, através 

deste estudo, foi possível mostrar que a regra de metafonia se insere no conjunto das 

regras de neutralização e espraiamento já estudadas por Wetzels (1992).    
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta tese é a metafonia nominal do português do Brasil. A metafonia 

é um processo assimilatório muito ativo na evolução do vocalismo latino e presente 

ainda hoje na sincronia do português e de vários dialetos italianos. Este trabalho 

tratará exclusivamente da alternância [o] ~ [ç], uma vez que é esta a que está ativa no 

sistema da língua. O trabalho tem o objetivo central de descrever o fenômeno da 

metafonia nominal à luz dos princípios e convenções da Teoria Fonológica Não-

Linear, mais especificamente da Teoria Autossegmental (Clements e Hume , 1995) e 

da Fonologia Lexical (Kiparsky 1982, 1985), procurando responder a perguntas 

relativas à subjacência da vogal alternante, ao status da regra de metafonia no 

sistema da língua e ao nível de aplicação dessa regra. 

 Diante dessas questões formulou-se a seguinte hipótese: a metafonia nominal 

é uma regra lexical do nível da palavra desencadeada pela vogal média labial átona 

final que espraia [-aberto3] para a vogal tônica  /ç/ à sua esquerda. 

A evolução do sistema vocálico do latim para o português e a caracterização 

da metafonia como um tipo de assimilação responsável pela alteração na qualidade 

das vogais médias, que atuou no Espanhol e atua no Português e em alguns dialetos 

italianos, é o assunto desenvolvido nas 3 seções do capítulo 1 desta tese. Nas seções 

seguintes, são apresentados os estudos e os fatos referentes à metafonia do italiano, 

através de autores como Calabrese (1985, 1988, 1993), Kaze (1989, 1991) e Nilbert 



(1998). A metafonia do português é revista, desde o estudo clássico de Cavacas 

(1920), passando por Silva Neto (1970); Câmara Jr (1975); Mateus e Andrade 

(1975,1994); López (1979); Mota Maia (1981), Cafezeiro (1981) e Magalhães 

(1990).  No capítulo 2, uma breve introdução sobre a Fonologia não-linear leva à 

seção na qual é feita a apresentação das idéias básicas da Fonologia Autossegmental, 

como proposta por Clements (1985, 1989 e 1991). Na seção seguinte, são 

apresentados os modelos de Kiparsky (1985) e Borowsky (1986), além de tópicos 

centrais da teoria como a ciclicidade e a subespecificação. O modelo de FL para o 

português do Brasil, proposto por Lee (1995), é abordado na seção subseqüente. Em 

função das dificuldades encontradas pelos modelos para a descrição de traços 

referentes ao parâmetro da altura das vogais, aspecto crucial para o tratamento da 

metafonia, dedicou-se, ainda no capítulo 2, uma seção a essa matéria, na qual é 

apresentado um estudo referente às alternativas propostas desde o modelo gerativo 

clássico até a proposta de Clements (1991). Continuando, apresenta-se uma seção 

sobre o sistema vocálico do português, onde estão expostas as idéias de Câmara Jr. 

(1970) e Wetzels (1992), duas visões sobre a neutralização encontrada no sistema. 

As seções finais desse capítulo trazem algumas considerações sobre a formação de 

palavras, a relação entre marcadores e gênero gramatical e o comportamento dos 

sufixos de nível 2. Por fim, no  capítulo 3, são apresentados os dados estudados, a 

partir dos quais se desenvolve a análise. 



CAPÍTULO I  

 

1. Algumas considerações Históricas 

 

1. 1 DO LATIM PARA O PORTUGUÊS 

Em seu livro clássico sobre a linguagem Sapir diz que: 

Não há nada perfeitamente estático. Toda palavra, todo elemento gramatical, toda 
locução, todo som e acento é uma configuração em transformação lenta, modelada 
pela deriva invisível e impessoal que é a vida da língua. (A linguagem: introdução 
ao estudo da fala, 1971: 172) 

 
Essas palavras remetem à idéia de que as línguas mudam com o decorrer do 

tempo e o movimento da história não pode ser determinado previamente. A 

explicação para os fatos lingüísticos diacrônicos ocorre somente a partir da análise de 

diferentes momentos sincrônicos que, organizados em uma dimensão temporal, 

revelam o panorama da evolução, tornando possível o entendimento tanto de sua 

totalidade como do estado presente de um dado sistema lingüístico. 

O latim vulgar surgiu nos primeiros tempos do processo de romanização, era 

a língua falada quotidianamente pelo homem comum, habitante das diferentes 

regiões da România. Esse latim falado pelas comunidades foi sofrendo constantes 

modificações de que resultaram diferentes dialetos, uns mais conservadores, outros 

menos. Isso era de se esperar, uma vez que a língua muda e as diferenças individuais, 

sociais e geográficas são as que conduzem a evolução, a mudança lingüística. A 

unidade lingüística latina, no entanto, só veio a ser rompida no século V como uma 

conseqüência da dissolução da unidade política do Império. Segundo Lausberg 

(1963), a romanização da Itália e do Império constituem o marco inicial da  formação 



das línguas românicas, cujas formas faladas vieram a suceder definitivamente o latim 

vulgar. 

A romanização começou a partir do momento em que as regiões foram 

incorporadas ao Império, no século III a.C.. Segundo Câmara Jr.(1975), o latim 

consagrou-se como língua comum levando as línguas nativas ao desaparecimento. 

Para Lausberg (1963), não chegou a haver uma ação consciente dos romanos no 

sentido de impor a língua do império como hegemônica, ela foi aceita 

voluntariamente pelas comunidades em conseqüência da penetração política, 

econômica e cultural dos romanos.  

Nos séculos seguintes, do VI ao VIII, as diferenças lingüísticas regionais se 

consolidam, a fala regional  penetra, pouco a pouco, nos textos então escritos em 

latim literário e estes fazem a transição para os mais antigos textos coerentes em 

língua românica ( francês, séc. IX; provençal, séc. XI, italiano, séc. X; espanhol, 

português, reto-romano, séc XII, catalão, séc. XIII) (Lausberg, 1963:54). 

O Latim Imperial evoluiu para o Proto-Romance de onde se originaram 

línguas ibéricas. No Leonês e no Castelhano, por exemplo, ocorreu a ditongação de 

/E/ e /ç/, oriundos de /e (/ e /o(/ do Latim Clássico. Esse mesmo fenômeno é também 

encontrado em dialetos italianos (cf. as análises de Calabrese, 1985,1988; Kaze, 

1989,1991; Nilbert,1998). Já línguas do Galego-Português apresentaram-se 

indiferentes a esse processo e as vogais médias breves do clássico evoluíram para 

médias abertas.  

No período inicial da evolução, o tipo de sílaba, isto é, aberta ou fechada, não 

influenciou o desenvolvimento das vogais. Para Lausberg (1963:114), esse estado 

arcaico conservou-se no Sardo, no Ibero-românico, no Provençal, nos dialetos do 



oeste da Itália meridional e no Românico dos Balcãs. No estágio secundário, em 

outras regiões, o tipo de sílaba interferiu na evolução, fazendo com que vogais de 

sílabas travadas fossem pronunciadas como breves, enquanto vogais de sílabas 

abertas eram alongadas, transformando-se, em muitos dialetos, em ditongos.  

Schuchardt (1928- apud Silva Neto, 1970:186) levantou a hipótese de que a 

ditongação italiana era provocada pela metafonia, atingindo inicialmente formas com 

-i e -u finais: ‘vieni’, ‘buonu’; depois, por analogia semântica, estendendo-se a 

palavras como ‘viene’ ‘buona’; e, finalmente, generalizando-se em ‘piedra’, ‘ruota’. 

Para Juret (1922), a vogal alta final tende a comunicar à vogal tônica um timbre mais 

fechado. Assim, a tônica imita, por antecipação, o timbre fechado da vogal final alta, 

e a ditongação é resultado de uma assimilação à distância. Calabrese (1985, 1988, 

1993, 1995), em seu estudo sincrônico, mostra que a ditongação encontrada nos 

dialetos do sul da Itália, causada pela metafonia, é uma forma de eliminar daquelas 

gramáticas configurações de traços que não se fazem presentes na fonologia das 

línguas romances.  

 

1.2  A evolução do vocalismo 

Eram dez os fonemas vocálicos do latim clássico: cinco timbres e para cada 

um deles uma vogal longa e uma breve. De acordo com Teyssier (1997:111), as 

quantidades vocálicas, fonologicamente válidas no Latim Clássico, foram herdadas 

do indo-germânico: ma (lum ‘mal’ – ma #lum ‘maçã’, po(pulus ‘povo’ – po#pulus 

‘choupo’.  

A transição de um sistema quantitativo para outro qualitativo não se 

processou uniformemente. Teyssier (op. cit.) sugere que o sistema quantitativo veio a 



sofrer mudanças, provavelmente, durante o período em que o latim se propagou na 

península italiana. Para Silva Neto, a perda da noção de quantidade deve ter sido 

percebida só no momento em que surgiu o registro na escrita, muito embora o 

fenômeno existisse desde há muito tempo em círculos reduzidos ou socialmente 

desprestigiados. A menção à mudança data do século III d.C e os primeiros indícios 

da perda de quantidade teriam vindo da África, sendo que no século VI o ritmo 

quantitativo não era senão uma vaga lembrança (Silva Neto, 1970:177). A causa da 

perda da função distintiva da quantidade, no latim vulgar, ocorreu por causa da 

intensificação do acento. Segundo Câmara Jr. (1975:42), nesta fase as vogais 

passavam a ser condicionadas pela incidência ou não do acento e, quando átonas, 

pela sua posição antes ou depois do acento. Assim, se eliminou a quantidade como 

traço vocálico distintivo (...) . 

É comum a afirmação de que as vogais longas se caracterizam por serem mais 

fechadas que suas correspondentes breves (Meillet, 1908; Lausberg, 1963; Siva Neto, 

1970; Teyssier, 1997). Para Meillet (1908:268), é fácil de se compreender a 

passagem das vogais longas para o timbre fechado, sobretudo porque uma pronúncia 

mais fechada causa um aumento da impressão de longura. No Latim Imperial é 

encontrada apenas a oposição de timbre. Silva Neto (1970) salienta que neste período 

não houve, como afirmam alguns romanistas, a permuta da quantidade pelo timbre, o 

que houve foi a simples perda da quantidade e a permanência do timbre. Essa 

posição é também expressa por Cafezeiro (1981). Segundo ele, o fato de não haver 

um sistema com 10 fonemas vocálicos é a prova de que não houve substituição da 

quantidade pela qualidade. 



Se, como já foi referido, a mudança no sistema vocálico do Latim para as 

línguas romances não aconteceu de maneira uniforme é de se esperar que tenham 

surgido sistemas vocálicos distintos. A seguir serão apresentados os sistemas que, de 

acordo com Lausberg (1963), resultaram das mudanças. A posição desse autor é 

consenso nos estudos tradicionais (Nunes, 1967; Siva Neto, 1970; Câmara Jr., 1975; 

Cafezeiro, 1981); há, no entanto, uma proposta diferente para a evolução do 

vocalismo latino que se encontra nos trabalhos de Calabrese (1986, 1988) e será 

apresentada mais adiante.  

Está em (1) a representação dos sistemas quantitativo do Latim clássico e 

qualitativo do Latim vulgar (Lausberg, 1963:111). 

(1) 

Quant. Latim clássico   i#   i(   e#   e(   a(    a#     o(   o#        u( u #

           

Qualid. Latim vulgar    i8     e8  e7    a o7  o8 u8

 

Como se pode observar, por essa proposta, as vogais no Latim vulgar 

passaram a se distinguir pela qualidade, pelo timbre. Os ditongos do Latim clássico, 

/Q/ e /œ/, foram monotongados no Latim vulgar (fenômeno documentado já no 

século I d.C.), passando para /E/ e /e/, respectivamente.  

Segundo Lausberg, como comprovado desde o séc. III d.C., o sistema 

qualitativo itálico, equivalente ao do latim vulgar, teria surgido em conseqüência da  

pronúncia do osco-umbro (dialeto do centro e sul da Itália), que se caracteriza por 

enunciar como abertas as vogais breves, e como fechadas as longas. Na evolução do 

vocalismo surgiram ainda outros sistemas diferentes do sistema vocálico itálico, os 



quais mantiveram por mais tempo a correspondência com o sistema quantitativo 

latino. O vocalismo sardo, também chamado sistema arcaico pelo autor, acabou por 

perder as quantidades e resultou como (2): 

(2) 

Quant. Latim clássico i # i ( e # e ( a ( a # o( o# u ( u # 

           
Qualidade em sardo i     e7     a o7  u 

 

Como conseqüência do contato geográfico, no sul da Itália, entre o sistema 

itálico e o sardo surgiu o Sistema de Compromisso (3), cuja característica é ter as 

vogais palatais como as do itálico, e as velares, que mantiveram por muito tempo a 

distinção de quantidade, com as qualidades do sistema sardo. 

(3) 

Quant. Latim clássico i # i ( e # e ( a ( a # o( o# u ( u # 

           

Sistema de 
compromisso 

i   e8   e7  a o  u 

 

Em (4) está representado o sistema siciliano, surgido em uma região de forte 

substrato grego, que se caracteriza por apresentar, em um primeiro momento, as 

vogais médias longas (o#,e #), evoluindo para vogais altas abertas (i ¶, u¶), ou seja, uma 

evolução diferente daquela do sistema itálico, que apresenta a correspondência de 

qualidade das médias longas com médias fechadas. Em outro momento da evolução 

do vocalismo, ocorre mais uma mudança de timbre e as vogais altas abertas passam a 

altas fechadas. 



(4) 

Quant. Latim clássico i # i ( e # e ( a ( a # o( o# u ( u # 

           
Qualid. do siciliano     i  e7  a o7  u  

 

 Calabrese (1986, 1988) defende a idéia de que a evolução do vocalismo foi 

um pouco diferente. Para ele, o latim teria um sistema como em (5): 

(5)  

i    u 
 E  ç  
  a   

  

O Latim clássico, cujo sistema vocálico é quantitativo, se caracteriza, 

segundo o autor, por possuir vogais associadas a dois slots de tempo, conforme a 

representação em (6): 

(6) 

x ~ xx    x ~ xx  x ~ xx 
|  /\    |  /\  |  /\ 
i·  i#    ç·  ç#  a·  a# 
             
x ~ xx    x ~ xx     
|  /\    |  /\     

E ·  E #    u·  u#     
 

Em (6), vogais ligadas a um slot são breves e, ligadas a dois, longas. O autor, 

no trabalho de 1985, propõe que as matrizes de traços sejam plenamente 

especificadas com  valores para os traços [alto], [baixo], [arredondado], [posterior] e 

[tenso]; e critica a abordagem tradicional porque nela não é dada importância à 

tensão (tenseness) da vogal, ou seja, [tenso] não desempenha nenhum papel. 



Segundo ele, definir se as vogais médias latinas eram tensas ou relaxadas é 

fundamental para que se possa reconstruir a evolução do vocalismo latino de forma 

correta.  

Calabrese (1985:102-12) apresenta quatro argumentos para sustentar o 

sistema expresso em (5), isto é, com vogais médias relaxadas. Segundo ele, os 

argumentos são na verdade  especulações, já que o Latim não é mais falado por 

nenhuma comunidade. Abaixo poderá ser conferida a argumentação através da qual o 

autor tenta mostrar que, embora fossem utilizados ‘e’ e ‘o’ para transcrever as vogais 

médias latinas, o seu timbre era aberto, ou seja, tratava-se dos fonemas /E/ e /ç/: 

 

Especulação 1 

No dialeto da Lucânia, assim como no sistema apresentado em (2), a 

distinção de quantidade é simplesmente eliminada e as vogais médias do sistema são 

/E/ e /ç/. No latim Africano, há uma referência, feita por Santo Agostinho, ao fato de 

as formas ‘o#s’ e ‘o(s’ serem confundidas, isso, para Calabrese, seria o indício de que 

as vogais possuem exatamente a mesma qualidade e houve somente a perda da 

quantidade. Sendo assim, o autor credita que, na variedade do latim em que a 

distinção de quantidade foi perdida sem resultar diferença de tensão, as vogais 

resultantes mostram a qualidade da vogal latina e, isso sendo verdadeiro, as vogais da 

Lucânia possuem qualidade idêntica aquela das vogais latinas. O autor refere-se 

também ao sistema do Sardo (2), cujas vogais médias são abertas, chamando atenção 

para o fato de que não deve ser acidental encontrar a mesma evolução das vogais 



médias latinas para /E/ e ç/ em dois sistemas derivados do latim, o sardo e o lucanês, 

nos quais houve a simples perda da distinção do traço [longo]. 

 

 Especulação 2 

A partir de exemplos da transposição do latim para o grego encontrada em 

textos de Plutarco e outros autores não citados, Calabrese afirma que o e# latino é 

sistematicamente transcrito em grego como η, o que significa que e # e η representam 

o mesmo som, e o η grego representa um /e/ longo e relaxado. Para reforçar esta 

especulação, o autor apresenta a referência de Meillet e Vendryes (1966) que 

caracterizam as representações das vogais médias gregas da seguinte forma: ‘η’ e ‘w’ 

para vogais abertas e longas; ‘E’ e ‘o’ para vogais fechadas e breves; ‘Eι ’ e ‘oυ’ para 

fechadas e longas. O autor  entende que se mesmo dispondo da seqüência ‘Eι’ para 

representar a vogal longa e tensa os autores utilizam o η é sinal de que a vogal média 

do latim é um /E/ longo e não um /e #/. 

 

Especulação 3  

A variedade do latim falada em Roma e em parte da România mostra uma 

evolução diferente daquela do sistema Sardo (2). Segundo a hipótese levantada por 

Calabrese, nesta variedade, depois do séc. III as vogais médias longas sofreram um 

processo de tensionamento e passaram de E,ç longos para e#,o#, o que não ocorreu com 

as vogais médias breves. A base para esta hipótese é a monotongação do ditongo 

latino Q, originalmente ‘ai’, transcrito como e #. Antes do tensionamento das médias 



longas é constatada uma  instabilidade na transcrição tanto do ditongo, às vezes é 

transcrito como e #, como da vogal média longa, às vezes transcrita como Q. A 

mudança na transcrição de Q para e ( só veio a ocorrer depois do séc. III. O autor 

chama a atenção para o fato do ditongo ser ligado a dois slots enquanto a vogal breve 

liga-se a apenas um, sendo, por isso, estranha a transcrição por e(.  

Para ele não parece tão estranho se for considerado que o italiano 

correspondente ao Q latino é uma vogal /E/, isto é, a correspondente usual de e (. A 

fim de explicar este fato Calabrese levanta a hipótese de que a monotongação no 

latim produziu /E/ longo enquanto não havia distinção de qualidade entre e(/e # (ambos 

E) Se a hipótese está certa, antes do séc. III, Q e e# equivalem a E longo. Quando o e# 

sofreu o processo de tensionamento, não houve mais a possibilidade de transcrever Q 

por e# por causa da diferença de qualidade, então o e ( foi usado porque tinha a mesma 

qualidade vocálica de Q.  

 

Especulação 4 

A quarta hipótese o autor caracteriza como tão especulativa que poderia ser 

chamada  de fantasiosa. Considerando os correspondentes no Sânscrito  dos pares 

e (/e#, o#/o( do Latim Calabrese mostra que todos eles têm a mesma qualidade vocálica. 

Em Sânscrito eles se fundem com o par original a #/a (. Surge daí a hipótese de que isto 

ocorre porque o proto hindo-europeu tem o sistema vocálico que permaneceu 

inalterado até o latim, mas mudou até o Sânscrito, língua em que há vogais baixas e 



altas apenas em função de uma regra de abaixamento das médias quando forem 

menos tensas. 

 

1.3  Metafonia 

A metafonia, apresentada por Lausberg (1963:186) como um tipo de 

harmonização à distância, é um fenômeno freqüente que atinge as vogais médias 

tanto na sincronia como na diacronia das línguas. A ação metafônica altera a 

qualidade da vogal tônica e é desencadeada pela vogal de uma sílaba contígua, 

conseqüentemente esse fenômeno causa a mudança do timbre vocálico. Segundo o 

autor, a metafonia pode ser chamada de harmonização, uma vez que harmoniza os 

traços das vogais. 

Encontram-se na literatura várias expressões utilizadas para nomear o 

fenômeno da metafonia: ‘assimilação regressiva parcial’, ‘assimilação regressiva 

total’, ‘harmonia vocálica’ e, até mesmo, ‘umlaut’. Há, porém, discussões relativas à  

adequação de um ou outro termo. Para Brugmann (apud Cavacas 1920), a utilização 

da expressão ‘harmonia vocálica’ é inadequada porque pressupõe segmentos 

idênticos como resultado, e a metafonia é um caso de assimilação regressiva parcial. 

Cavacas (1920:89) utiliza o termo metafonia para designar tanto a assimilação 

completa, harmonia vocálica, quanto a incompleta, metafonia propriamente dita. 

Calabrese (1985) chama atenção para um aspecto não destacado pelos outros autores 

ao argumentar que a utilização do termo ‘harmonia’ não carrega consigo uma 

informação fundamental para a caracterização da metafonia, isto é, não explicita que 

ela se restringe às vogais tônicas.  



Gonçalves Viana (1973) apresenta restrições ao emprego do termo ‘umlaut’ 

como sinônimo de processo metafônico do português. Segundo o autor, o umlaut, 

fenômeno característico do alemão, é um caso de palatalização, ou seja, a vogal 

palatal da sílaba átona final palataliza a vogal gutural da sílaba acentuada. Calabrese 

(1985) também rejeita a utilização do termo por entender que o umlaut traz consigo a 

noção de frontalização e o que ocorre na metafonia é a alteração dos traços de altura 

da vogal, produzindo sua ditongação ou levantamento. 

Como mostram os estudos diacrônicos, a metafonia românica é um fenômeno 

geral que se manifestou ou se manifesta ainda sincronicamente de forma distinta nas 

diversas línguas e dialetos em diferentes momentos de suas evoluções. A alteração 

das vogais ocorreu inicialmente nas formas em que a tônica era /o(/ ou /e(/ no latim 

clássico e passou para /ç/ ou /E/ no latim vulgar (cf. sistema (1)). No Proto-espanhol, 

por exemplo, a metafonia atingiu os dois pares de vogais médias latinas, levantando 

as médias fechadas (equivalentes a i (,e #,o#,u( latinos) para altas e levantando as médias 

abertas (equivalentes a e (, o( latinas) para fechadas, como é possível observar nos 

dados estudados por Martinez-Gil (1999:3) em (7): 

 

(7) 

Latim Proto-espanhol Latim Proto-espanhol 
vi (treo vidrio plu (via lluvia 
li (mpi(d)o limpio cu (nea cuña 
ti(nea tiña fu (gio huyo 
vinde #mia vendimia terro#neu terruño 
se #pia xibia o#rdiu urdo 
ce #reu cirio   
 
 

   



supe (rbia sobervia po(diu poyo 
ne (rviu nervio fo(vea foya 
me (diu meyo mo(diu moyo 
inge (niu engeño spo(liu despojo 

  

De acordo com  Lausberg (1963:129), em muitos dialetos do sul da Itália, as 

vogais latinas e (,o( resultaram, ao longo da evolução, nos ditongos ie, uo, por 

influência das vogais altas finais (ve (ntu-vientu; le (ctu-liettu, se(ru-sieru, ne (rvu-niervu, 

de (nti(pl.)-dienti, pe (di(pl.)-piedi, mas no singular de7nte e pe7de - co(rvu-cuorvu, co(rpu-

cuorpu, fo(co-fuocu. Em (8) pode-se observar a metafonia atuando no sistema do 

sardo, vogais médias tônicas têm pronúncia fechada quando na sílaba final se 

encontram as vogais altas /i/ e /u/, ao contrário, se a vogal final é média ou baixa, a 

pronúncia é aberta: 

(8)  

latim sardo latim sardo 
ge (neru gheneru co(rpus korpus 
ce (ntum kentu so(cru sokru 
ve (ni veni bo(nu bonu 
pe (di pEδe o(cto çtto 
se (ptem sEtte bo(na bçna 
de (cem dEke no(vem nçve 
te (la tEla no(va nçva 

 

A metafonia, que tem sua origem em um processo de mudança fonética, é 

associada por muitos autores a questões morfológicas como, por exemplo, a flexão 

de número e a presença de morfema de feminino (Piel, 1943; Silva Neto, 1970; 

Cavacas, 1920; Williams, 1973; Clabrese, 1985,1988; Câmara Jr., 1975). Segundo 

Piel (1943), no caso dos plurais portugueses ([o]sso, [ç]ssos), por exemplo, do ponto 



de vista histórico, não é o plural o responsável pela alteração da fisionomia primitiva 

da vogal, mas o singular, uma vez que o plural mantém a correspondência com o 

latim (o(ssu → [çsus]). Também para Williams (1973:124) ‘a metafonia ocorreu no 

singular, não no plural’. Segundo o autor, a pronúncia do /o/ final, muito cedo, 

tornou-se [u], o que ajudou a metafonia e, nos casos dos finais pluralizados, o final 

/oS/, não passou para [us].  

No italiano, o morfema de plural é uma vogal alta coronal, e é ela a 

responsável pela ação da metafonia em alguns dialetos italianos.  

Os dados abaixo mostram algumas palavras do Salentino que apresentam 

alteração metafônica e do Italiano padrão, dialeto no qual a regra não atua: 

 

(9) 

Salentino 
 

 Italiano  

singular plural singular plural 
péssi  píssi pesce  pesci 
dεnti diεnti dente denti 

 

O [i] que se superficializa na forma do singular não causa nenhuma alteração na 

qualidade da vogal do radical. Isso mostra que a metafonia, neste dialeto, atua antes 

do levantamento da átona final. Calabrese (1985) afirma que a metafonia se aplica no 

plural, não no singular. O autor supõe que, no nível em que a regra se aplica, o final 

do plural é [+alto] enquanto o do singular é [-alto], o que significa que a metafonia 

aplica no nível em que as formas do Salentino devem ser similares as suas 

correspondentes italianas (em italiano padrão não há metafonia e a vogal final do 

singular é média, no plural, é alta). 



2. A METAFONIA ITALIANA E PORTUGUESA 

 

2.1 Fatos e Análises da metafonia italiana 

 

2.1.1 Calabrese (1985, 1988, 1993, 1995) 

Calabrese, em seu trabalho de 1985, estuda as mudanças sofridas pelas vogais 

médias acentuadas no Salentino, dialeto italiano, e mostra que a metafonia, 

considerada tradicionalmente como um processo que muda a qualidade da vogal, 

pode produzir a ditongação ou o levantamento da vogal tônica. O objetivo de seu 

trabalho é explicar por que as vogais médias relaxadas são ditongadas em contextos 

metafônicos.  

À medida que vai desenvolvendo sua teoria da Marcação nos trabalhos 

subseqüentes (Calabrese 1988, 1993, 1995), o autor elabora sua análise trabalhando 

com uma hipótese central, segundo a qual o componente fonológico da língua 

contém condições estáticas, filtros derivados a partir de uma hierarquia de 

complexidade, que podem desencadear regras para reparar configurações que a 

violem.  

 

O autor apresenta como desencadeadores da metafonia os seguintes fatos: 

• V médias tensas /e, o/, quando acentuadas e seguidas por /i, u/ 

subjacentes, passam a /i, u/. 

• V médias relaxadas /ε, ç/, quando acentuadas e seguidas por /i, u/, são 

ditongadas e produzidas como /yε, wε/. 

 



O autor mostra que o Salentino possui um inventário de 7 vogais na posição 

tônica e 3 na átona ([a], [i],[u]). Porém, há razões para se supor que existem vogais 

átonas médias subjacentes, o que pode ser observado através das alternâncias no 

sistema verbal e pelo fato de nem toda vogal alta superficial desencadear a 

metafonia. As vogais altas superficiais são, em muitos casos, resultado da atuação de 

uma regra de levantamento que atinge todas as médias átonas. 

 

(10)  ALGUNS DADOS DO SALENTINO 

E→ yE   ç→wE   
singular plural  singular plural  
pEte pyEti ‘pé’ kçre kwEri ‘coração’ 
mEle myEli ‘mel’ fçrte fwErti ‘forte’ 
dEnte dyEnti ‘dente’    
      
feminino masculino  feminino masculino  
lEnta lyEntu ‘lento’ bçna bwEnu ‘boa’ 
   mçrta mwErto ‘morta’ 
      
e→i   o→u   
singular plural  singular plural  
pesse pissi ‘peixe’ krotSe krutSi ‘cruz’ 
parete pariti ‘parede’    
ngrese ngrisi ‘inglês’    
mese misi ‘mês’    
      
feminino masculino  feminino masculino  
fredda friddu ‘frio’ pilosa pilusu ‘cabeluda’ 
   karosa karusu ‘moço’ 

 

 

Segundo Calabrese (1985), as pistas para a definição da forma subjacente são 

oferecidas pelo Latim, e, em um contexto metafônico, o que se espera pela evolução 



do vocalismo latino não é o que se encontra na superfície, pois a vogal média 

esperada é ou levantada ou ditongada. 

 Calabrese (1985:22), nos molde da Fonologia Gerativa Clássica, propõe uma 

regra como (11) para dar conta da metafonia; e em (12), lançando mão da 

autossegmental, representa a atuação da regra: 

(11) 

 

-alto 
-baixo              +alto 
    V  →  [+alto]     / ____ Co       V 
     +ac 
 

(12) 

[+acento]   
    
X  X 
    

[-baixo]   
È   

[-alto]  [+alto] 
 

 

De acordo com (12) uma vogal média acentuada passa para alta quando 

depois dela tiver uma vogal alta. No texto de 1993 (p.29), buscando maior adequação 

descritiva, o autor expressa a regra de acordo com o tipo de formulação proposto pela 

Geometria de traços, em (13): 

 

 

 

 



(13) 

 N  N 
      
 X1  X2 
      
 raiz  raiz 
      
 supra  supra 
      
 ponto  ponto 
        Ì    
     

[-baixa]  [-alto] [+alto] 
 

As condições sobre a regra (13) são: aplica-se no último pé; o alvo é a cabeça 

do pé; e alvo e gatilho devem estar adjacentes.  

Em ambas as formulações, o traço [alto] funciona como gatilho da regra e a 

proposta do autor é a de que a regra opere no tier em que o traço [alto] é 

especificado, uma vez que é o traço pertinente para a regra de metafonia. Calabrese 

(1985) diz que, diferentemente da harmonia de vogal, a metafonia deve se aplicar  

quando a vogal alvo estiver plenamente especificada com os traços [-alto, -baixo, 

tenso].  Além disso, deve aplicar-se depois da regra do acento, uma vez que é 

sensível a ele. Isto significa que sua aplicação ocorre em um nível mais tardio da 

Fonologia Lexical, não explicitado pelo autor.  

A seguir, pode-se observar a atuação da regra em (14): 

a)  p a r e t  -i  b)  p E t  -i     
     |   |     |   |     
     r   r     r   r     
     |   |     |   |     
     ponto   ponto   ponto  ponto    
        |        |     

raiz dorsal     dorsal raiz        dorsal dorsal 
   |         |         

 +ATR -post   -ATR -post    
  -bx    -bx    
          
  -alto +alto    -alto +alto  



Em (14a), o resultado da regra de metafonia é uma vogal alta [i]. Em (14b), o 

resultado da aplicação é uma vogal alta relaxada [ι], que se caracteriza pelos traços 

[+alto, -ATR]1. Esse tipo de segmento não faz parte do inventário de fonemas 

vocálicos do Salentino nem das línguas romances em geral. Historicamente, de 

acordo com o autor, é possível observar  uma tendência à eliminação de segmentos 

com esse tipo de configuração nos sistemas. O output da regra de metafonia tem, em 

(14b), uma configuração cujo grau de complexidade extrapola o que é permitido pela 

gramática da língua, aplica-se então uma regra que cria  ditongos ([yE], quando a 

vogal subjacente é /E/; [wE], quando é /ç/). 

Calabrese entende a ditongação como uma estratégia fornecida pela 

Gramática Universal  para eliminar configurações proibidas. São consideradas 

proibidas aquelas configurações de traços, criadas pela aplicação de regras, que 

apresentam uma complexidade superior ao que é admitido pelo sistema de uma dada 

língua. No Salentino, por exemplo, quando a regra de metafonia se aplica à vogal 

média relaxada, cria-se uma vogal alta relaxada e, como [+alto, -ATR] é uma 

configuração proibida na língua, mecanismos de reparo entram em ação eliminando a 

coocorrência de traços indesejados. Para tratar destes fatos o autor propõe uma 

variante da Teoria da Subespecificação similar a de Kiparsky (1982, 1985) com 

filtros que bloqueiam certas configurações de traços. De acordo com Calabrese 

(1985, 1988, 1993) os dois filtros apresentados abaixo são relevantes para o caso da 

metafonia. Atuam em Salentino e nas línguas romances em geral desencadeando 

regras de reparo. 

 

                                                        
1 O traço [tenso], ao invés de [ATR], só foi utilizado por Calabrese no artigo de 1985. 



a) *[+alto, +baixo] 

b) *[+alto, –ATR] 

Os filtros, segundo o autor, seguem atuando mesmo depois de terem 

cumprido sua tarefa básica de controle do preenchimento dos traços das 

representações subjacentes. Isto significa que, se uma regra fonológica produz uma 

configuração de traços que viola algum filtro, esta configuração é bloqueada e 

alguma coisa deve ser feita para eliminar a configuração proibida (1988:39). Assim, 

quando a metafonia cria vogais altas relaxadas, regras de reparo desfazem as 

configurações proibidas.  

As regras de reparo (clean-up rules) mudam as configurações não permitidas pela 

gramática da língua para aquelas permitidas. Como é diferente o resultado da ação 

metafônica sobre vogais relaxadas em outros dialetos do italiano, isto é, vogais [-

ATR] podem ser ou ditongadas, ou levantadas para [+ATR], ou levantadas para 

[+alto]; o autor, ao invés de postular diferentes regras de metafonia para explicar a 

variação dialetal, propõe uma só regra, sendo a variação decorrente da aplicação de 

diferentes regras de reparo. Sobre a defesa de uma só regra para o fenômeno, 

Calabrese (1993:33) argumenta que a busca de simplicidade e generalidade máximas 

exigida para a formulação da análise fonológica não seriam compatível com a 

formulação de diferentes regras para dar conta da metafonia. 

As regras de reparo apresentadas pelo autor, para os casos de mudança 

metafônica,  são regras de Fissão e de Negação. As regras de Fissão operam sobre o 

nó de raiz que domina dois traços conflitantes; o nó é  clonado e cada um passa a 

dominar apenas um dos traços. Os traços conflitantes são associados com traços 

compatíveis em seu próprio nó de raiz e traços não conflitantes são compartilhados 



pelos dois nós de raiz resultantes. O autor assume também que a clonagem não afeta 

a camada temporal. 

Em (15) pode-se observar a representação do funcionamento da regra de 

Fissão, a partir do exemplo ‘pEte’-‘piEti’ : 

(15) 

         X   (= iE)        
                     
                     
     -cons       -cons        
     |        |        
     ponto      ponto       
                     

raiz        dorsal       Dorsal          raiz  
   |           |       

 +ATR     -ATR    
  -post       
      -bx        
   +alto  -alto     

                     
                     

 

Através da aplicação destas regras, Calabrese explica a superficialização dos 

ditongos do Salentino. No caso de palavras como ‘fuerti’ em que após a aplicação da 

regra de linearização obtém-se ‘fuçrti’, há ainda uma regra de dissimilação do traço 

[+arredondado], a qual se aplica em segmentos complexos.  

As regras de Negação operam sobre dois ou mais traços conflitantes e negam 

seus valores, de modo que eles passam a ter valor oposto. Calabrese (1995:398) 

considera esse mecanismo mais problemático do que a Fissão e o Desligamento, pois 

além de ser menos natural exige a binariedade dos traços distintivos.  

A regra de negação consegue explicar casos de dialetos do sul da Itália, como 

o Umbro, por exemplo, nos quais o output da regra de metafonia é diferente. Só 



ocorre o levantamento: vogais médias tensas passam a altas; vogais médias 

relaxadas, a tensas, como pode ser observado em (16): 

(16) 

a) verde→virdi 
b) tonna→tunnu 
c) cEka→ceku 
d) nçstra→nostro 
 

A diferença entre estes dialetos do sul e o Salentino do norte é relativa aos casos 

em que as vogais relaxadas sofrem a regra. Enquanto no Salentino a regra de Fissão é 

operante para dar conta de configurações proibidas, no Umbro é a regra de Negação 

que vai dar conta dos casos em que surge a configuração [-ATR, +alto].  

O autor utiliza dados de outros dialetos italianos como evidências em favor 

das regras de reparo. No Abruzzes e no Agnone a metafonia se aplica também à 

vogal baixa /a/ que se superficializa como [e]; o mesmo tipo de mudança vocálica 

que ocorre no Lena-Leonese (cf. Martinez-Gil, 1999). Neste  caso, quando há o 

espraiamento do traço alto da vogal sufixal de plural –i, cria-se uma configuração 

proibida na língua: o /a/ passa a ter os traços [-arred, +baixo, -ATR, +alto]. Como os 

traços [–ATR] e [+baixo] são incompatíveis com o [+alto], aplica-se a regra de 

Negação e obtém-se a configuração desejada: a vogal [e]:  [+ATR, -baixo, -alto]. 

O dialeto de Oriolo, falado na Lucânia, não apresenta em seu inventário 

vogais médias tensas. O alvo da metafonia neste dialeto são as vogais médias 

relaxadas. Quando a metafonia se aplica surge uma configuração indesejada *[-ATR, 

+alto] e, neste caso, diferentemente do Salentino, a negação se aplica. Desta vez, 

porém, só sobre um traço, o [tenso]. No caso do dialeto falado no Crecchio, Abruzzo 

do sul, o /a/ passa para [i] e o autor defende uma regra de negação que modifica o 



valor de dois traços: [tenso e baixo]. O mesmo é proposto para o dialeto falado em 

Scanno, no qual o /a/ passa para [E] e a negação se aplica sobre os traços [alto e 

baixo]. 

 

2.1.2  Kaze (1989, 1991) 

Kaze (1989), estudando alguns dialetos italianos, estabelece tipos de 

metafonia para depois compará-los à metafonia do espanhol. Segundo ele a 

metafonia pode ser de 3  tipos: 

Tipo1- aquela que pode ser explicada por meio de um suprassegmento [alto], 

o qual se associa à vogal tônica em conseqüência do espraiamento da vogal 

postônica, ou por causa da anexação de um morfema especificado para o referido 

traço; 

Tipo 2- aquela que exige que o morfema seja especificado tanto para [alto] 

quanto para [front]; 

Tipo 3- aquela denominada ‘anti-metafonia’, porque é desencadeada pelo 

traço [baixo]. 

 A metafonia do Tipo 1 apresenta dois resultados possíveis, os quais são 

expressos pela taxionomia proposta por Reiss (1982): napoletano, quando há 

formação de ditongos; arpinate, quando as vogais médias sofrem levantamento. Há 

dialetos em que todas as vogais médias levantam, outros em que as médias altas 

levantam e as médias  baixas são ditongadas. O autor detém-se na análise dos 

dialetos de Calvello, Servigliano, Bolognese, La Valle Anzasca e Villalba. A regra 

da metafonia está representada a seguir: 

 



(17)  Regra da Metafonia  

  [+alto] 

   

   

V Co      V# 

  

É descrita como o espraiamento de [+alto] para a vogal média tônica fechada. 

Deve ser observado que Kaze concebe a metafonia como um espraiamento sem 

desligamento. 

No dialeto de Calvello o resultado da ação metafônica é semelhante àquele do 

Salentino (cf. seção 2.2.1), produz levantamento de vogais tensas e ditongação das 

relaxadas. A diferença está no tipo de ditongo que emerge. Enquanto o Salentino 

apresenta [yE] e [wE], Calvello, [ye] e [we], como em (18):  

(18) Dialeto Calvello, sul da itália 
 
a) ε  → ye  

 pεre – pyeri  (pé – pés) 
b) e →. i  

mese-misi  (mês- meses) 
c) ç → wo 

 vçsco- vwoski  (floresta – florestas) 
d) o → u  

kavrone – kavruni  (carbono, carbonos) 
 

 
O sistema de traços para a representação das vogais utilizado pelo autor é o 

mesmo adotado por Harris (1974), Mateus (1975), Leite (1974), Quicoli (1989) (cf. 

capítulo 2, seção 2.1).  

 i e E a ç o u 
[alto] + - - - - - + 
[baixo] - - + + + - - 
[posterior] - - - + + + + 
[arredond] - - - - + + + 



 

Kaze (1989:32) assume para este dialeto um sistema de 3 alturas por entender 

que a utilização do traço [tenso/ATR] onera a descrição, visto que seriam necessários 

5 traços para definir um sistema como o que está acima. A partir desse sistema de 

traços, sugere que a proposta de Calabrese seja reformulada. Como foi visto na seção 

anterior, (cf. 2.1.1) Calabrese interpreta a ditongação do Salentino como sendo uma 

conseqüência da estratégia de reparo motivada pelo filtro *[+alto, -ATR]. Para Kaze, 

o filtro que desencadeia a regra de Fissão que repara a configuração é *[+alto, 

+baixo] porque, considerando o sistema adotado por ele, [+alto] espraiaria para um 

segmento [+baixo]. São dois os argumentos do autor. Primeiro, o modelo de traços 

empregado é mais simples, no sentido de que é composto de 4 e não 5 traços; 

segundo, a configuração [+alto, +baixo] é universalmente impossível, o que torna 

mais plausível a operação2.    

Ainda assim a análise da Kaze apresenta problema. Depois de aplicada a 

regra de Fissão, o resultado obtido é idêntico ao resultado do Salentino [yE] e [wç] 

pois, ao serem divididos os nós, o primeiro ficará com [+alto] e, conseqüentemente, 

resultará em uma vogal alta; o segundo ficará com [+baixo], resultando em vogal 

baixa. Esse problema na sua análise levou-o a analisar sistemas menos tradicionais 

de descrição das vogais como o modelo da Partícula de Schane (1984)3 e o Sistema 

de Vogais de Goldsmith (1987).   

                                                        
2 Calabrese (1993:399) considera frágil a argumentação de Kaze porque, segundo ele, foneticamente 
não dá para considerar as vogais /´/ e /ø/ como [+baixo] assim como não é possível afirmar que /a/, /´/ 
e /ø/ tenham o mesmo grau de abertura. Ademais, neste dialeto a vogal /a/ não é afetada pela 
metafonia, o que indica que, do ponto de vista fonológico, não têm o mesmo padrão de /´/ e /ø/.  
3 No capítulo II, seção 2.1 este modelo, bem como o de Goldsmith, será comentado.  



A análise da metafonia por esses modelos mostra que tanto um quanto o outro 

não são capazes de dar conta adequadamente da assimilação metafônica encontrada 

em muitos dialetos italianos, basicamente, porque tais modelos não apresentam o 

traço [alto],  necessário para que se entenda o fenômeno da metafonia, uma vez que 

são as vogais altas –i e –u finais aquelas que funcionam como gatilho para a regra.  

O proposta de Schane aplicada à metafonia de dialetos italianos é 

problemática porque não há uma partícula que represente sozinha a altura. Por isso, 

torna-se impossível escrever uma regra que espelhe o levantamento da vogal tônica 

devido ao espraiamento de uma partícula da vogal átona final.  

O paradigma do pronome demonstrativo de Calvello está apresentado em (19) 

e, logo após, em (20), pode-se observar a descrição do fenômeno da metafonia do 

masculino singular, seguindo-se a proposta de Schane: 

(19) 

 masc. sg. masc. pl. fem. sg. fem. pl 
input kwer-u kwer-i kwer-a kwer-e 
metafonia kwir-u kwir-i O O 
output kwiru kwiri kwera kwere 

Kaze, 1989:34 

 

(20) 

 u i  u   u i  u 
 | |  |   | |  | 
k G V r V  *k w ö r u 
  |      |   
  a      a   

  

O espraiamento da partícula que define /u/, ou /i/, produz resultados 

incorretos. 



Ao testar a adequação do modelo de Goldsmith para dar conta da metafonia 

de Calvello, Kaze encontra o mesmo tipo de problema apresentado pelo modelo da 

Partícula. O output da regra não está de acordo com a realidade da língua (21).   

 (21) 

 +arr -arr  +arr   +arr -arr  +arr 
 | |  |   | |  | 
k G V r V  *k w o r u 
  |      |   
  -bx      -bx   

 

Kaze apresenta uma reformulação do modelo de Goldsmith.  Propõe que o 

traço [alto] seja introduzido ao modelo, que passaria a ser constituído por 3 traços: 

dois privativos, [alto] e [baixo], e um equipolente, [arredondado]. O sistema de 7 

vogais ficaria como (22): 

(22) 

 
alto  baixo baixo baixo  alto 

|  | | |  | 
V V V V V V V 
| | |  | | | 

-arred -arred -arred  +arred +arred +arred 
       

/i/ /e/ /E/ /a/ /ç/ /o/ /u/ 
 

Segundo o autor (op. cit. 44), o traço privativo [alto] não pode associar-se a V 

sem o traço equipolente [±arred]. Por esta proposta, a regra de metafonia é reescrita 

da seguinte forma:  

 

(23) 

  [alto] 
   
   

V Co      V# 

[±arred]  [±arred] 



 

Assim, a derivação teria um resultado correto. As vogais médias definidas 

somente pelo traço [±arredondado] são o alvo perfeito para receber o traço [alto], e a 

vogal [a], porque não tem o traço [±arredondado] associado a ela, bloqueia o 

espraiamento. No caso das vogais /E/ e /ç/, quando há o espraiamento, há também o 

surgimento de uma configuração contraditória, uma vez que o autor não considera o 

desligamento do traço [baixo], como se pode observar em (24): 

(24)    

[baixo]  [alto] 
   
   

E Co      V 

[-arred]  [±arred] 
 

Nesses casos a solução proposta é a regra de Linearização (Fissão), que deve 

criar o ditongo esperado. O resultado é o ditongo com vogal média baixa que, como 

foi referido anteriormente, se manifesta em vários dialetos do italiano, mas não em 

Calvello. Para obter o resultado desejado o autor propõe a seguinte derivação (op.cit. 

48): 

(25) 

baixo  alto  baixo  alto  baixo  alto  
            
            
            

V Co V → G  V Co V → G  V Co V  
|  |    |    |  

±arred  ±arred  ±arred  ±arred  ±arred  ±arred  
metafonia  linearização  desligamento de [baixo] 

 

Segundo Kaze, o desligamento do traço [baixo], motivado pelo cruzamento 

de linhas, deriva a vogal média alta desejada, fazendo surgir os ditongos [ye] e [wo]. 



No entanto, ao demonstrar sua proposta, o autor não explica como o ditongo do 

Salentino, por exemplo, pode, por esse modelo, emergir como um ditongo que tem 

vogal baixa, violando uma das restrições mais fundamentais da Teoria 

Autossegmental, a Restrição de Cruzamento de Linhas (Goldsmith, 1976).  

Na análise da metafonia do Servigliano, que se caracteriza por ser do tipo 

arpinate, ou seja, não há ditongação, apenas levantamento da vogal média, o autor 

consegue ser mais convincente na defesa de seu modelo e confirma sua idéia inicial, 

segundo a qual a alteração metafônica não pode ser descrita adequadamente se o 

sistema vocálico for definido sem o traço [alto].  

 

2.1.3 Nilbert (1998) 

Nilbert (1998) discute 3 tipos de processos fonológicos encontrados no 

dialeto italiano Servigliano: cópia da vogal postônica, metafonia e levantamento da 

pretônica. Enquanto a cópia da vogal postônica envolve uma assimilação total de 

todos os traços da vogal final, os dois outros processos de harmonia apresentam uma 

assimilação parcial em altura da vogal alta final, no caso da metafonia, ou da tônica 

alta para a pretônica, no caso do levantamento. 

O autor pretende demonstrar que o uso do [+alto] como traço assimilatório na 

metafonia é problemático, uma vez que, em conjunção com valores binários do traço 

[baixo] e [ATR], não capta a natureza  escalar deste processo de levantamento. O 

artigo tem o claro objetivo de apresentar evidências favoráveis ao modelo alternativo 

proposto por Clements (1989a,1989b), que, como será visto (cf. capítulo 2, seção 

2.1), representa o parâmetro abertura vocálica em termos de ocorrência de um único 

traço, [aberto], hierarquicamente organizado em tiers dominados pelo nó de abertura. 



Tal modelo permite que o levantamento metafônico em Servigliano seja explanado 

como um fenômeno assimilatório escalar. 

 Para o autor, a harmonia de vogais é uma regra de preenchimento, em 

oposição a processos que mudam traços (Lieber 1987). Em seu trabalho, adota os 

pressupostos da subespecificação radical na análise dos fatos do Servigliano 

(Kiparsky, 1982; Arcangeli, 1988 a,b; Arcangeli e Pulleyblank, 1986).  

 

 (26)  Alguns dados do Servigliano 

e→i      
      

pés-a fem sg.   pís-u masc. sg. ‘pesado’ 
més-e masc.sg  mís-i masc.pl. ‘mês’ 
métt-a=c&a=la fem. sg  mítt-u=c &u=lu masc. sg.  
métt-e=c &e=le fem. pl  mítt-i=c &i=li masc.pl.  
      

o→u      
      
fjór-e masc.sing  fjúr-i masc.pl. ‘flor’ 
spós-a fem sg.  spús-u masc.sing ‘esposo’ 
póc &-e masc.sing  púc&-i masc.pl. ‘pulga’ 
      

E→ e      
modE ¤st-a fem sg.  modést-u masc.sing ‘modesto’ 
pE ¤tten-e masc.sing  péttin-i masc.pl. ‘pente’ 
pE ¤rsak-a fem sg.  pérsik-u masc.sg. ‘pêssego’ 
   pérsik-i masc.pl.  

ç→o      
sprç¤t-a fem.sg.  sprót-u masc.sg ‘pedante’ 
mç¤rt-a fem.sg  mórt-u masc. sg ‘morto’ 
 

Os desencadeadores da metafonia são identificados como /i/ e /u/ na posição 

final, o que pode ser observado no quadro acima. Para dar conta de alternâncias 

como as que ocorrem devido à metafonia e à cópia de vogal, nos grupos clíticos  

méttac&ala/mettec&ele vs. míttuc&ulu/míttic&ili, por exemplo, o autor considera que, assim 



como nos outros casos, o traço [alto] é aquele que desencadeia a metafonia. Abaixo, 

está reproduzida a representação da proposta do autor para explicar casos em que, 

aparentemente, não há adjacência entre gatilho e alvo. Deve-se observar que na 

primeira representação está expresso o processo de cópia de vogal, ou seja, as duas 

sílabas  postônicas não finais assimilam todos os traços da vogal final (métt-a=c&a=la 

→ métt-u=c&u=lu). 

(27) 

      N  N    N    N             N  N    N    N        
       |     |         |         |        |     |         |         |   
 [[méttu]w 

           | 
           ° 
           : 
           ° 
 
 
 
 
 

 [cu]w 
| 
° 
:  
° 

 [lu]w 
| 
° 
:  
° 
| 
° 
 
 
 
 
° 
| 

[+alto] 
 

]c 

 

 

 

 

 

 

 
  ° 
   | 
[+post] 
 
 

 [[míttu]w 
      |    | 
      °   ° 
      :    : 
      °   ° 
      | 
      ° 
 
 
 
 
       ° 

 [cu]w 
| 
° 
:  
° 

 [lu]w 
| 
° 
:  
° 
| 
° 
 
 
 
 
° 
| 

[+alto] 
 

]c 

 

 

 

 

 

 

 
  ° 
   | 
[+post] 
 
 

 
 
raiz 
 
ponto 
 
ponto de v 
 
arrd. – post. 
 
 
altura 

A representação à direita mostra a atuação da regra de metafonia. Como se 

pode observar, a metafonia funciona como o espraiamento do traço [alto]. Esse traço 

é compartilhado pelo grupo clítico devido à regra de cópia que atuou antes. Embora 

em muitos exemplos a vogal acentuada esteja na cabeça da  sílaba adjacente ao 

gatilho, como em més-e / mís-i, por exemplo; em outros, alvo e gatilho estão 

separados por cabeças de sílabas, o que parece indicar, como acima, que a adjacência 

é violada. O exemplo (28) apresenta outro desses casos: 

 

 

 



(28) 

       NNN          NNN   
        |   |  |           |   |  |   
 [[prEdiki]w ]w   [[prVdiki]w ]w  
 |   |  |    |   |  |   
 °  °  °    °  °  °  raiz 
 :   :   :    :   :   :   
 °  °  °    °  °  °  ponto 
  |      |     |      |   
 °      °    °      °  ponto de V 
      

 
 
 
 

  

 °      °    °      °  altura 
  |      |    |       |   
 [-ATR][+alto]    [-ATR][+alto]   
 

 

Nesse caso, depois da cópia, as vogais postônicas passam a compartilhar o 

traço [alto] e a adjacência é definida em relação ao tier de altura que domina o 

[+alto] na hierarquia de traços (Arcangeli e Pulleyblank 1987, Odden 1991). O não 

efeito da vogal interveniente sobre o espraiamento metafônico é explicado quando a 

noção de escansão mínima é combinada com o ordenamento da metafonia, depois da 

cópia de vogal. Quando a metafonia se aplica, alvo e gatilho estão adjacentes em 

relação ao nó de altura, uma vez que o nó de Ponto de V do gatilho é compartilhado 

pelas outras vogais postônicas. Ambos os processos se aplicam no mesmo nível. Para 

Nilbert (1996:81), a metafonia não atua no nível da palavra, mas no nível C, do 

grupo clítico.  

É possível observar que no segundo exemplo (prédiki ([E]→[e] ), no qual o 

traço [+alto] espraiou para a média aberta, surge a configuração de traço *[+alto, -

ATR]. Como já foi visto, Calabrese a considera mal-formada porque tal configuração 

apresenta um grau de complexidade maior do que aquele tolerável pela língua. Sua 

ocorrência funciona como um filtro da gramática que pode desencadear vários tipos 



de regras de simplificação para repará-la. Em Servigliano, a regra de simplificação 

que, segundo Calabrese, se aplica para *[+alto, -ATR] é a negação. Essa estratégia 

muda os valores dos traços envolvidos pelos seus opostos. Nesse caso: *[+alto, -

ATR]→ - ([+alto, -ATR])→[-alto, +ATR]. Os valores de traços que resultam são 

exatamente os que definem [e] e [o], vogais que se superficializam quando a 

metafonia se aplica para [E] e [ç], respectivamente.  

Seguindo essa solução apontada por Calabrese, Nilbert (1998:85), com a 

finalidade de criticar a proposta, mostra a derivação da forma prediki iniciada em 

(28), completada em (29). 

(29) 

               NNN   
               |   |  |   
       [[prediki]w ]

w 

 

     |   |  |   
    °  °  °  raiz 
    :   :   :   
      °  °  °  ponto 
     |      |   
    °      °  ponto de V 

 
 
 
 
 

  

     °      °  altura 
     |       |   

[-ATR][+alto][+alto]   
 

Nilbert chama a atenção para o fato de a derivação acima mostrar que a 

solução apontada por Calabrese leva a uma violação de OCP4. Além dessa violação, 

a proposta baseada em estratégias de reparo é considerada problemática por mais 

dois motivos: primeiro, porque cada dialeto lança mão de estratégias diferentes para 

                                                        
4 OCP- Princípio do Contorno Obrigatório:  elementos adjacentes idênticos são proibidos  (cf. Leben, 
1976, McCarthy, 1986) 



derivar resultados esperados (cf. seção 2.1.1); segundo, porque em muitos casos não 

é possível observar a gradiência do processo, uma vez que a utilização das estratégias 

não expressam o fato de estar ocorrendo o levantamento de um grau na altura dos 

segmentos envolvidos.  

A crítica principal de Nilbert, no entanto, recai sobre o modelo de traços 

utilizados nas análises sobre a metafonia. Os conflitos de traços apresentados por 

Calabrese como o motivo pelo qual as regras de reparo atuam são uma conseqüência 

do modelo utilizado. O traço [+alto] entra em conflito com [-ATR] e [+baixo] porque 

esses três traços são empregados para representar um único parâmetro articulatório, a 

altura das vogais. 

Para Nilbert, o modelo de Clements (cf. capítulo 2, seção 2.1) é muito mais 

adequado para expressar processos gradientes como os que ocorrem no Servigliano. 

Abaixo estão alguns dos motivos citados pelo autor: 

a) o gatilho dos processos forma uma classe natural e carrega a especificação 

negativa no tier 2, isto é, [-ab2] 

b) o alvo (V médias) constituem uma classe natural e carregam o valor 

negativo no tier1. 

Processos como o levantamento da postônica e a metafonia, portanto, 

envolvem alguma instância do traço [-aberto]: de vogais especificadas como [-

aberto2] para vogais especificadas como [-aberto1]. Embora [i,u] estejam incluídas na 

classe alvo [-aberto1] o espraiamento de [-aberto] não as afetará uma vez que elas 

carregam o valor negativo em todos os tiers. /a/ é totalmente excluída da classe alvo 

uma vez que carrega [+aberto1].  



Fica estabelecido que [-aberto] espraia para vogais médias no tier2. Quando o 

alvo da metafonia é uma vogal média aberta, há duas aplicações potenciais do 

espraiamento de [-aberto], um no tier2 e outro no tier3. Porém, só o espraiamento de 

[-aberto3] cria uma configuração de traços que corretamente define as vogais médias 

fechadas; o espraiamento de [-aberto2] criaria um feixe de traços [-ab1, -ab2, +ab3] 

que não ocorre no sistema. Assim, para respeitar a estrutura fonológica do 

Servigliano, o autor sugere que o traço espraiado é o do tier3, quando o alvo for uma 

vogal média aberta, e do tier2, quando o alvo for média fechada.  

 Através deste modelo o autor define a regra como (30): 

(30) 

Metafonia em Servigliano N      N  
Operação: espraiamento           |        |  
Escansão mínima    X  ́   X]c  
Argumento: [-aberto]  |       |  
Gatilho: V]c [-aberto2] °      ° raiz 
Condição de alvo: acento   :       :  

primário  °      ° Nó de abertura 
Modo: preservadora de   |        |  

estrutura   °      ° ponto de V 
          |    
 [-aberto]  
   

Através de sua proposta o autor consegue expressar a gradiência do processo 

e não ocorre, dessa forma, nenhuma violação de OCP. 

 

2.1.4 Conclusão 

Os estudos da metafonia de dialetos italianos apresentados nas seções 

anteriores (Calabrese, seção 2.1.1; Kaze, seção 2.1.2 e Nilbert, seção 2.1.3) revelam 

pontos consensuais e também particularidades. A caracterização do fenômeno, por 

exemplo, é um consenso entre os autores. Para eles, assim como para Maiden (1985, 

1991) e Marinez-Gil (1999), a metafonia italiana é um processo assimilatório 



desencadeado pelas vogais altas átonas finais /i/ e /u/, que, no italiano, equivalem ao 

morfema de plural e ao morfema de masculino, respectivamente. O alvo, nesse 

processo, é uma vogal média cujo étimo latino correspondente é uma vogal média 

breve.  

Calabrese e Nilbert, à luz das Fonologias não-lineares, propõem que a regra 

da metafonia se aplique em um nível mais tardio da derivação, uma vez que somente 

pode atuar após a flexão.  

Para Calabrese (1986, 1988, 1993, 1995), a metafonia do italiano, que tem 

como resultado possível a ditongação, é uma confirmação da existência de Regras de 

Reparo, as quais atuam nas línguas sempre que o resultado de uma operação 

fonológica apresentar um grau de complexidade maior do que aquele permitido pelas 

suas gramáticas. Como referido ao final da seção 2.1.1, cada dialeto lançará mão de 

um tipo de estratégia de reparo e a utilização de uma ou outra será determinada em 

função do ‘output’ encontrado.  

Se Calabrese utiliza os exemplos da metafonia para corroborar sua hipótese 

sobre a existência de diferentes regras de reparo, as quais funcionam como processos 

de simplificação capazes de reduzir a complexidade excessiva dos sistemas 

fonológicos das línguas, Kaze e Nilbert se propõem a discutir, a partir dos casos de 

metafonia, a adequação dos modelos para descrição de traços relativos ao parâmetro 

de altura das vogais, parâmetro este incontestavelmente ligado ao fenômeno em 

questão.  

Para Kaze sistemas como o do português e de alguns dialetos italianos têm 

três alturas. Ao assumir essa posição, o autor pretende evitar o uso de traços como 

[ATR] ou [tenso] responsáveis, em alguns modelos, pela diferenciação entre as 



vogais médias altas e as médias baixas. Em uma primeira tentativa de análise o autor 

utiliza o modelo proposto pelo SPE (Chomsky e Halle, 1968), cujos traços para a 

caracterização das vogais de um sistema de 3 alturas são [alto], [baixo], [posterior] e 

[arredondado], e chega à conclusão de que tal modelo não é capaz de expressar bem 

o fenômeno. Por isso, Kaze, após propor algumas modificações, opta pelo modelo de 

Goldsmith (1987). Ainda assim, sua proposta, conforme pode ser conferido ao final 

da seção 2.1.2 deste capítulo, apresenta problemas em relação a Teoria 

Autossegmental, pois a aplicação de regras de Linearização em palavras de dialetos 

como o Salentino resulta em cruzamento de linhas, ferindo uma importante restrição 

da teoria (cf. capítulo II, seção 1.1).   

Nilbert defende para o Servigliano, cujo sistema vocálico é idêntico ao do 

português, um sistema de 4 alturas. O autor critica a utilização de [ATR] para a 

descrição do parâmetro da altura das vogais por considerá-lo impróprio para dar 

conta de fenômenos gradientes como é o caso da metafonia e de outros processos que 

atingem as vogais médias nesse dialeto. Esses fenômenos são utilizados pelo autor 

como argumento favorável à proposta de Clements (1989b- cf. capítulo II, seção 2.1) 

para a descrição do parâmetro relativo à altura porque seu modelo propõe apenas um 

traço de abertura, o qual é capaz de dar conta da natureza escalar de fenômenos como 

a alteração metafônica.  



2.2 Fatos e Análises da metafonia portuguesa 

 

2.2.1  Cavacas (1920) 

 A Língua Portuguesa e sua metafonia, de Cavacas, é considerado por muitos 

autores como o estudo mais completo a respeito do tema. Sobre a evolução do 

vocalismo latino, o autor diz que o o( do latim clássico se manteve durante a 

formação da língua portuguesa em palavras como ‘rosa’, ‘sogra’, ‘nora’, ‘obra’, e 

‘esmola’, por exemplo. Em alguns casos, no entanto, teve seu timbre alterado. Foi 

por causa da influência da vogal nasal, como em ‘ponte’, ‘fonte’ e ‘fronte’; ou pela 

presença de semi-vogal como em ‘corio’-‘coiro’, ‘nocte’-‘noite’; ou pela 

palatalização, ‘folea’-‘folha’, ‘roc’la’-‘rolha’; ou ainda por influência do /i/, casos de 

metafonia, ‘dodici’ –‘doze’, ‘fortia’-‘força’.  

É por causa da metafonia que temos: fo(cu-fogo, o(ssu-osso, o(vu-ovo, ho(rtu-

horto, po(pulu-povo, po(rcu-porco, co(rvu-corvo, jo(cu-jogo, co(rno-corno. E, em todos 

esses casos, a vogal /u/ foi a responsável pela mudança da vogal tônica. No plural, o 

timbre primitivo é mantido porque, segundo o autor, tinha, a vogal final, um som 

diferente daquele da terminação singular. 

A influência metafônica é também percebida nos adjetivos. No caso do 

masculino singular, assim como nos substantivos, quando a vogal tônica era breve 

seguida de /u/ final, houve a atuação da metafonia. No feminino, a vogal final /a/  

interferiu no timbre da tônica fazendo com que /o/ passasse para /ç/. Para o autor, a 

forma do plural é a forma analógica porque não há razões fonéticas para explicar a 



mudança de timbre, como ocorre com ‘form[ç]sos’, por exemplo. Em relação ao 

sufixo ‘-oso’ cujo étimo é ‘o#su’, Cavacas afirma tratar-se de analogia. 

Casos de mudança por analogia não são exclusivos dos adjetivos. Na classe 

dos substantivos o autor cita os casos em (31): 

(31) 

puteo - p[o]ço; puteos - p[ç]ços 
furnu – f[o]rno; furnus – f[ç]rnos; 
hu(rr (árabe) – f[o]rro – f[ç]rros 
 

A assimilação regressiva que, segundo Cavacas (1920:88), tem no sentido 

mais lato o nome de metafonia, não teve o mesmo efeito sobre a vogal média [-

posterior]. Em seu estudo, o autor não encontrou casos em que o [u] fizesse o e ( 

passar para e 8, como ocorreu nos casos em que a vogal é o(. Segundo ele, 

os casos mais curiosos da metafonia nominal portuguesa, e aqueles em que se 
observa certa regularidade, são os da inflexão da vogal tônica o( em o# por refracção 
metafônica da vogal final u (ou o = u). Sendo esta a vogal da série labial, que se 
pronuncia com maior oclusão do canal bocal, e portanto sendo a vogal mais baixa da 
escala vocálica, exerce influência na vogal tônica  o(, fazendo-a igualmente descer 
por uma antecipação desta articulação” (Cavacas, A. A Língua Portuguesa e sua 
Metafonia, 1920:145). 

 

 No plural, essa inflexão não ocorre e, para o autor, criou-se uma nova 

maneira de formação do plural, a chamada ‘formação interna’.  Esse processo se 

estendeu por analogia a muitos outros casos em que não era de se esperar, por ter a 

vogal o timbre fechado em função de sua origem. Assim, segundo Cavacas, a 

alteração do timbre da vogal média posterior ocorreu no plural por metafonia, 

quando o o(→ ç (‘po(rcu’-‘po8rcu’) ; e por analogia quando o o# → ç (‘mo#dum’-

‘mo7du’). No português não há, porém, processos de mera inflexão interna como 



ocorre no inglês (tooth-teeth;  foot-feet) e no alemão (Hand-Händ); ou de mera 

metafonia como no Romeno (masa-mese) e no Italiano (pelo-pili; negro-nigri). No 

Romeno e no Italiano, a alteração provém do fato do caso etimológico ser 

nominativo do plural. No Português, além da alteração do timbre vocálico entre as 

formas singular e plural, entra a terminação -S. 

 Para Cavacas (op. cit. p.149), ‘é dificil apresentar uma lista completa dos 

nomes, que têm alternância vocálica, em virtude das variações que se produzem 

diariamente na língua corrente’.  

   

2.2.2 Silva Neto (1970)  

Segundo Silva Neto (1970), os fatos do português confirmam que, quando a 

palavra termina com vogal alta, o timbre aberto breve latino passa para fechado, mas 

nos casos em que a vogal final for média ou baixa o timbre se mantém.  O autor 

oferece uma lista de palavras, integralmente reproduzida abaixo (32), em cujas 

formas latinas se pode observar a presença da vogal média posterior aberta. A partir 

dos exemplos da primeira e segunda colunas, o autor extrai a seguinte norma 

fonética: nas palavras que terminam em –o e têm o ô tônico fechado, o timbre 

mantém-se no plural quando a vogal continua ‘o’ (longo) e ‘u’ (breve); ao contrário 

torna-se aberto quando ela corresponde a ‘o’ breve metafonizado por ação do –u. 

(op.cit.191): 

 

 

 

 



 

(32) 

co7(rvu > co8rvo co7(rvos > co7rvos  
co7(rpu > co 8rpo co7(rpos > co7rpos  
fo7(cu > fo 8go fo7(cos > fo 7gos  
jo7(cu > jo 8go jo7(cos > jo 7gos  
o7(vu > o8vo o7(vos > o7vos o7(va > o 7va 
po7(rcu > po8rco po7(rcos > po7rcos po7(rca > po7rca 
no7(vu > no 8vo no(7vos > no 7vo no7(va > no 7va 
o7(clu > o8lho o(7clos > o7lhos  

po7(rtu > po8rto po7(rtos > po7rtos  
o7(ssu > o 8sso o7(ssos > o 7ssos  

gro7(ssu > gro 8sso gro7ssos > gro 7ssos gro(7ssa > gro7ssa 
po7(stu > po8sto po7(stos > po7stos po7(sta > po7sta 
to7(rtu > to8rto to7(rtos > to7rtos to7(rta > to7rta 
mo7(rtu > mo 8rto mo7(rtos > mo 7rtos mo7(rta > mo 7rta 
fo7(ssu > fo 8sso fo7(ssos > fo 7ssos fo7(ssa > fo 7ssa 
ho7(rtu > ho8rto ho7(rtos > ho7rtos ho7(rta > ho7rta 
sco7(clu > esco 8lho sco(7clos > esco 7lhos  
po(7rru > po8rro po(7rros > po7rros  
co7(nu > co 8rno co7(nos > co7rnos  
do(7lu > do8lu > do8o> dç   
fo7rnu > fo 8rno fo7rnos > fo 7rnos5  
 

 

Os exemplos da terceira coluna do quadro acima (casos de palavras do gênero  

feminino, e os advérbios terminados em –o, como, por exemplo, ‘lo(co’ → ‘lo 7co’) 

demonstram que no singular a mudança no timbre ocorre devido à influência da 

vogal alta –u, a qual não está presente nessa forma, por isso o timbre se manteve 

aberto. Silva Neto salienta que praticamente não existem exceções a esse fatos, o que 

ocorre são  alguns desvios como no caso do sufixo latino –o#su, no português –[o]so e 

                                                        
5 Esta seria a forma lidimamente latina de ´forno´, a forma com –u era empréstimo (op. cit. p. 191) 



–[ç]sos Para ele, em um exemplo deste tipo a tônica passa a aberta talvez por 

influência do feminino. 

 O autor mostra também alguns casos de palavras que, sem causa determinada, 

apresentam a mudança de timbre, embora não tenham motivo para tal: 

(33)  

puteum→ poço - puteos→ pçços 
medullu → miolo – medullos → miçlos 
*murnu→ morno - *murnos → mçrnos 
 

Algumas especulações registradas na literatura são referidas por Silva Neto. 

Quanto ao caso de ´poço´, Duarte Nunes de Leão, no século XVI, faz alusão à 

concorrência na  pronúncia que tanto podia ser p[o]ssos como p[ç]ssos. O caso da 

palavra ‘miolos´ pode ser conseqüência da imitação do sufixo –[ç]lo, [ç]los. Por 

último, em relação a ‘morno’- ‘mçrna’ não há consenso quanto à origem da palavra, 

se murnu ou mornu. Segundo o autor, é possível pensar em duas alternativas para 

explicar este caso: ou que o timbre abriu primeiro no feminino por influência do –a e 

depois se irradiou,  ou que o –r da coda tende a abrir a vogal contígua. 

Silva Neto afirma que no curso da história da língua se estabeleceu uma 

alternância de o/ç capaz de identificar o gênero como é o caso dos pares avô/avó e 

sô/só, o primeiro par é encontrado até hoje, já o segundo, soo>solo>sô; soa>sola>só,  

pertencia ao português arcaico e somente a última forma se manteve.  

Exemplos como abaixo (op. cit. p.193-4) encontrados em grande número no 

português, nos quais o timbre se mantém fechado no singular e no plural, 



correspondem à expectativa da evolução vocálica da língua, ou seja, vogais u (/o#,i (/e # 

latinas passando a vogais médias /e/ e /o/; e vogais o(,e( latinas a médias /ç/ e /E/.  

 

(34) 

lupu lobo lutu lodo fuscu fosco 
Sponsu esposo duplu dobro post cottiu pescoço 

ruptu roto cubitu coto sóberu sobro 
russeu roxo gustu gosto culmu colmo 
insulsu enssosso lucru logro restuc’lu restolho 

totu todo mustu mosto trabuclu trambolho 
turdu tordo gurdu gordo   

peduclu piolho cothurnu codorno   
pólypu polvo rutru rodo   

verruclu ferrolho rostru rosto   
 

 
 

No caso de palavras com e ( latino, é possível também observar a infuência do 

–u átono final, conforme pode-se conferir nos exemplos apresentados pelo autor, 

abaixo: 

 
 
(35) 

se (rru serro pe (tru pedro cate (lla cadEla 
cance (llu cancelo adve (rsu avesso ore (lla ourEla 
porte (llu portelo trave (rsu travesso cane (lla canEla 
cate (llu cadelo janue (llu janelo te (sta tEsta 
ore (llu ourelo se (rra sErra pe (tra pEdra 

cane (llu canelu cance (lla cancEla adve (rsa as avessas 
te (stu testo porte (lla portEla trave (rsa travEssa 

  janue (lla janEla   
 

 

 

 



Há, no entanto, algumas palavras com e ( na origem latina, nas quais a vogal 

tônica se mantém aberta mesmo quando o contexto para a atuação da metafonia 

existe, isto é, –u final. Segundo o autor (op. cit. p.195), há uma série que parece se 

explicar pela presença das líquidas /l/ e /r/ como em ‘marmelo’, ‘martelo’, ‘ferro’, 

‘inverno’, ‘caderno’, ‘cutelo’, ‘aderno’, ‘merlo’→’melro’; outra, por causa da forma 

do feminino como em ‘cego’, ‘neto’,  ‘fero’, ‘certo’, ‘velho’ ; ainda outra que 

engloba palavras que vieram de  empréstimo como ‘sincero’, ‘deserto’, ‘moderno’, 

‘hodierno’, etc.  

  

2.2.3 Câmara Jr. (1975) 

 Para Câmara Jr. (1975:42), a intensificação do acento causou o 

desaparecimento do contraste de duração característico do latim. As vogais passaram 

a ser condicionadas não mais em relação ao traço distintivo mais ou menos longo, 

mas quanto ao fato de serem ou não acentuadas e, quando átonas, quanto à sua 

posição em relação ao acento. 

 

 O esquema que expressa a evolução do vocalismo latino para o Português em 

posição tônica, reproduzido abaixo, está em Câmara Jr. (1975:43): 

(36) 

i # i    u u # 
i (      u ( 
 e    o  

e #      o# 
e (  ε  ç  o( 
   a    
  a #     
  a (     



 

 Como se pode observar o grau médio aberto (ε, ç) resultou de e (, o(; o grau 

médio fechado resultou de i (/e#, u (/o#. Em alguns casos, as correspondências 

representadas acima foram alteradas exatamente pela atuação da regra de metafonia, 

definida pelo autor como a ação assimilatória de uma vogal final alta /i/ ou /u/ (op. 

cit. p.43). Para ilustrar o fenômeno são apresentados os exemplos: me #tum → medo, 

fe #ci→fiz; o#vum → ovo. Quanto aos casos como aqueles da  palavra ‘ovo’ Câmara 

observa: 

Como a vogal final pertence à flexão, a mesma raiz, com outra desinência,  
apresenta a correspondência canônica: fem. ova /ç/, pl. ovos /ç/ (porque a princípio 
/o/ final se conservou quando travado por /s/. A metafonia trouxe importantes 
conseqüências no plano mórfico, onde é o ponto de partida das alternâncias 
vocálicas como processo gramatical  (CÂMARA Jr., História e estrutura da língua 
portuguesa, 1975:43).  

 

 A alternância de timbre da vogal tônica média posterior /o/ para /ç/ tem sua 

origem na metafonia desencadeada pela vogal final do tema /o/, cuja pronúncia é [u]. 

A vogal /e/ sofreu a metafonia mas não apresenta alternâncias como é o caso da 

média posterior. Para o autor, esse fenômeno que atinge as posteriores não está 

condicionado fonologicamente. A diferença no timbre entre o singular e o plural 

passou a ter características de traço morfológico na língua, desempenhando o mesmo 

papel da desinência –s, e o processo acabou atingindo outras palavras que 

originalmente não deveriam alternar. 

 Estudando a flexão no léxico do português, Câmara (1971[1984]: 57) afirma 

que a descrição de todas as espécies de alternâncias vocálicas da língua seria mais 

econômica, mais simples, se a vogal mais aberta fosse escolhida como a forma 



teórica básica. Em um par como ‘porco’-´pçrca’ o /ç/ seria considerado o primitivo, 

isto porque o autor entende que a vogal média do feminino pressupõe sempre o 

fechamento no masculino singular enquanto o contrário não é verdadeiro. 

 

 

2.2.4 Mateus (1975) e Andrade (1994) 

 As idéias principais sobre a metafonia, encontradas nos trabalhos de Mateus 

(1975) e Andrade (1994), serão apresentadas nesta mesma seção porque o trabalho 

do segundo autor citado toma como base a formulação da regra de metafonia dos 

nomes feita por Mateus (1975:153). Em seu trabalho, a autora descreve a alternância 

vocálica dos verbos portugueses e dispensa alguma atenção para os casos em que a 

alternância atinge os nomes. Considera o fenômeno um caso de harmonia vocálica e 

formula a seguinte regra para descrever a metafonia da vogal média posterior: 

(37) 

       V 
     -alt     V 
     +rec     →   [αbx]   /  [__] C1  + [- αalt] #  
     +arr          [N] 
     +ac 
  
 

 Segundo essa regra uma vogal média posterior arredondada e tônica, /o/ ou 

/ç/,  terá o valor do traço [baixo] definido como oposto ao valor do traço [alto] da 

vogal átona final de um nome, ou seja, se a vogal final for [-alta] a vogal média será 

[+baixa], se for [+alta], a média será [-baixa]. A autora refere-se ao fato de a regra 

sofrer muitas exceções como, por exemplo, em adorno-adornos, acordo-acordos. 

Andrade (1994) critica a formulação de Mateus por entender que a descrição 



estrutural da regra é  tão geral a ponto de atingir  palavras que não sofrem a regra de 

metafonia. O que se pode concluir, se a regra for observada com cuidado, é que o 

problema da formulação de Mateus tem a ver com o gatilho da sua regra. Segundo a 

autora, é o traço [±alto] que desencadeia a assimilação, no entanto, as palavras que 

sofrem a ação metafônica no português têm sempre, subjacentemente, vogal menos 

alta no final átono ( /o/, /e/ ou /a/). Outro aspecto que pode  ser criticado é relativo à 

formalização do processo de assimilação. A forma da regra revela-se incapaz de 

expressar a relação que se estabelece entre o ambiente e output, pois o espraiamento 

de [alto] define o traço [baixo].  

Em seu artigo, utilizando-se do modelo gerativo clássico, Andrade aplica a 

regra de Mateus e vai formulando sua proposta para a metafonia dos nomes, a qual 

estará apresentada a seguir. O autor começa mostrando que a regra de Mateus (37) 

gera resultados como os que estão em (38): 

(38) 

 /pork+o/ /pork+o+s/ /pork+a/ /pork+a+s/ 
Acento     ó     ó     ó     ó 
R. Mateus      ç ___     ç ____ 
outras regras              u               uS            √             √S  
r. fonética *[pçrku] *[porkuS] [pçrk√] *[pork√S] 
 

 Como se pode ver pela derivação acima, apenas uma forma correta é obtida. 

Segundo Andrade, duas condições devem ser satisfeitas para que a regra (37) derive 

o   desejado: a primeira seria a definição de um /ç/ subjacente no radical; a segunda, 

a afirmação de uma vogal alta –u como sufixo de gênero masculino, ou a colocação 

das regras de levantamento da postônica final antecedendo a regra de metafonia. 

Qualquer uma das duas opções da última condição seria extremamente problemática. 



Isto porque não há evidências que sustentem o –u como sufixo de masculino, e a 

regra de levantamento da átona final é pacificamente aceita pelos estudiosos da 

fonologia do português como regra que se aplica tardiamente, enquanto a regra de 

metafonia deve se aplicar antes de alguns processos derivacionais, conforme será 

visto mais adiante.  

 Andrade formula sua proposta partindo do pressuposto de que a forma 

subjacente da vogal é /ç/. Seguindo a proposta de Câmara, apresentada na seção 

anterior, segundo a qual a forma teórica básica deveria ser uma vogal média baixa, e 

tendo como instrumento o formalismo SPE, o autor apresenta a regra (39), a qual 

considera mais simples do que a regra de Mateus.  

(39) 

       V            V 
     +arr     → [-bx] /  __ Co  [+ arr ] # ]N   
     +ac 
      

  A regra diz que uma vogal arredondada baixa /ç/ passa para /o/ quando a 

átona final de um nome for /o/. A aplicação desta regra resultaria na derivação 

abaixo:  

(40) 

 /pçrk+o/ /pçrk+o+s/ /pçrk+a/ /pçrk+a+s/ 
Acento     ó     ó     ó     ó 
R. Andrade      o ___     ____ ____ 
outras regras              u               uS            √             √S  
r. fonética [porku] [pçrkuS] [pçrk√] [pçrk√S] 
 

 A argumentação do autor em defesa da proposta do /ç/ subjacente e da regra 

apresentada tem base em um levantamento minucioso do léxico do português. O 



autor divide os itens lexicais cuja representação estrutural é -oCoo# (fofo, fogo e solo) 

em 3 grupos. Um, o de /o/ fonológico sem alternância; outro, em que há um /ç/ na 

subjacência, mas a regra apresentada em (39) se aplica; e por fim um grupo que 

contém as palavras com /ç/ fonológico e uma marca lexical cuja função é inibir a 

aplicação de (39). Dizendo de outra forma, palavras como bloco, foco, cloro, etc., 

estão marcadas no léxico, para que a regra de assimilação metafônica não atue.  

 

2.2.5 López (1979) 

A alternância entre o final /o/ do masculino e /a/ do feminino é acompanhada 

pela alternância entre vogal média alta e vogal média baixa. Segundo a autora 

(1979:151), a motivação para essa mudança na qualidade da vogal é fonética. Há na 

língua um número razoável de pares mínimos em que se observa diferença apenas na 

vogal média e na final, por isso a alternância pode ser interpretada como um aspecto 

da flexão. 

López propõe um /ç/ subjacente para nomes e adjetivos com alternância e 

uma regra de levantamento de /ç/ para [o] nos casos de masculino singular. Assim, 

segundo a autora, em palavras como ‘novo’-‘nova’, ‘novos’-‘novas’ atuaria a 

seguinte regra de levantamento: 

 

(41) 

ç → o/ ___C+u masc] N, A 

 Mesmo considerando que não há adjetivos com vogal média baixa em todas 

as formas, mas um número relativo de exemplos com vogal média alta invariável; e 



que há poucos nomes com vogal média baixa tanto no singular quanto no plural, mas 

muitos com vogal média alta, a autora mantém a proposta de uma vogal média baixa 

para as palavras que têm alternância ainda que isto signifique afirmar que o segmento 

derivado é o não-marcado, criando, assim, uma regra psicologicamente mais 

complicada: levante /ç/ para [o] quando seguido de /u/ e não seguido de /z/, ao invés 

de abaixe /o/ para [ç] quando seguido de /u+z/. 

Os argumentos favoráveis ao levantamento são: o fato de ser foneticamente 

motivado, enquanto o abaixamento seria motivado só para o feminino e não para o 

plural; e o fato de ser a forma subjacente aquela que predomina na superfície. Assim, 

embora não seja o /ç/ o segmento que ocorre na forma não-marcada que é o singular, 

ainda é o melhor.   

 

2.2.6 Mota Maia (1981) 

           Mota Maia (1981:97), referindo-se à metafonia dos nomes e adjetivos 

portugueses, afirma que as alternâncias da vogal média têm a ver com propriedades 

idiossincráticas decorrentes da diacronia que atingem determinados morfemas. Tais 

morfemas são raízes, exceto os sufixos formadores de adjetivos, -oso; os sufixos de 

diminutivo, –elo; e aqueles relativos à nacionalidade, proveniência, -eu, éia. Os 

sufixos do primeiro tipo são altamente produtivos enquanto os outros não.  

            Segundo a autora, as modificações das vogais podem ser facilmente 

explicadas, se for assumido que na subjacência há uma vogal baixa e as seguintes 

regras: 

 



(42) 

Se [+M] 
Então  [α arredondado, αposterior] 

 
      V  →   [-bx] / __  Co    V   ] α radical < Co>  ] α 
    +M                  -bx   
 <-post>              +arr     onde α = N,A 
 

 

A regra diz que se a vogal possui a especificação [+M], a regra de metafonia 

(42) se aplica, isto é, uma vogal [+M] passa para [o] ou [e] quando depois dela tiver 

pelo menos uma consoante seguida da vogal /o/ e de um limite de radical. O restante 

da regra dá conta dos casos em que entram certos tipos de sufixos, os quais não 

inibem a aplicação da regra. Segundo a autora, são sufixos de diminutivo, 

aumentativo e superlativo. A seguir estão alguns dos exemplos citados por ela. (op. 

cit. 99) 

 (43) 

a) caroç[o]zinho, car[ç]cinhos 
b) car[o]ção, car[ç]ções 
c) gr[o]ssão, gr[ç]ssona, gr[ç]ssões 
d) gr[o]ssíssimo, gr[ç]ssíssimos  
 

Segundo Mota Maia (op.cit p100), é difícil codificar por meio de fronteiras as 

condições morfológicas que definem a aplicação ou não da regra de metafonia. Além 

do mais a regra não pode ser formulada de maneira geral porque se aplicaria 

indiretamente às formas não derivadas tais como ‘teto’ e ‘bloco’. A solução é a 

marca [+M] para aquelas palavras que devem sofrer a rega.  

 

 



2.2.7 Cafezeiro (1981) 

No primeiro momento do trabalho, o autor examinou as atitudes dos 

gramáticos que estudaram a metafonia desde o século XVI e constatou que as listas 

apresentadas por eles são desiguais. Abaixo, encontra-se reproduzida a lista de 91 

palavras que, conforme os gramáticos estudados, apresentam o uso categórico de 

vogal fechada. Na coluna que está depois do nome é feita referência ao timbre 

primitivo da vogal ( u( - u breve; o( - o breve; o# - o longo; E- empréstimo; V- palavras 

formadas no português). Das 91 palavras: 30 têm vogal tônica [+alta] na origem, não 

foi aplicada a metafonia ( -u( e o# do latim evoluíram para [o]); 34 são empréstimo; 16 

tiveram formação recente no português, 11 (as que estão em itálico) sofreram a regra 

da metafonia, pela evolução, -o( → ç.   

(44) 
gosto u( bodo o# esboço V chocho u( minhoto V 
bojo E botos E frouxo u( colono o# mosto u( 
coco E dobro u( lodo u( consolo V namoro V 
lobo u( gogo E logro u( couro o( pomo o# 
morro V gordo u( moço E entorno E reboco E 
rolo o( maroto E rodo u( gafanhoto E solho E 
rosto  o# nojo u( roto u( goto u( tombo V 
ferrolho u( oco E sorvo V patrono o# touro V 
encosto V topo V gomo E peixoto E trambolho E 
jorro V colmo u( mocho E arrojo E transtorno o( 
piolho u( dorso o( mofo E bobo E volvo o( 
polvo E endosso E sono o( cocho E zarolho o( 
potro u( estojo E tosco u( colosso E zorro E 
repolho u( gorro E trono E ensosso u( enxacoco E 
bolbo E momo E abono o( entrecosto o( golfo E 
bolo V pimpolho E arroto V godo o# olmo u( 
cachorro V raposo V balofo E garoto E pedagogo E 
engodo V roxo u( caolho o( malogro o( poldro u( 
        pombos u( 



 

Da pesquisa feita aos gramáticos, Cafezeiro chega a uma lista de 26 palavras, 

nas quais, para eles, unanimemente, a tônica apresenta mudança de timbre, no plural: 

 

(45) 
 
Abrolho o( escolho o( molosso E posto o( 
Apodo V escopo o( olho o( redobro ú 
Corcovo u( forno u( ovo o( reforço o( 
Corno o( fosso o( porco o( renovo o( 
Corpo o( imposto o( porro o( toro o( 
Desporto E jogo o( porto o( torto o( 
Destroço E miolo u(     
 

Do total das palavras, 18 mantiveram no plural e no feminino, quando for o 

caso,  concordância com a forma primitiva (o( →ç). As 4 palavras em itálico, pela 

evolução normal do vocalismo, seriam fechadas. Em relação a este quadro, o autor 

observa (op. cit. p.187) que o fato de as formas possuidoras de feminino terem 

mantido o timbre da vogal de origem pode ter mais de uma interpretação: 

 

a) que o /a/ abriu a tônica que fora fechada pelo /o/ do masculino; 

b) que o /a/ não permitiu que a tônica fechasse; 

c) que a metafonia do /a/ atuou antes da época histórica do português. 

 

Cafezeiro conclui que as 4 formas que seriam fechadas de acordo com a 

evolução não possuem feminino (corcovo, forno, miolo e redobro), assim não se 

pode verificar a atuação do /a/. O autor salienta também que, além de serem poucas 



as formas que apresentam feminino, há apenas 26 palavras que não apresentam 

dúvidas para os gramáticos. Na sua pesquisa, constatou que, entre os estudiosos, a 

variação a respeito de as palavras apresentarem ou não alternância metafônica é 

muito grande. Para estudar a variação, Cafezeiro analisou estatisticamente os dados 

resultantes de sua pesquisa. Entre os gramáticos estudados, 70 palavras apresentam 

variação. Destas, 36 são em mais de .50 favoráveis ao plural com vogal tônica aberta, 

como as palavras de plural não metafônico da lista acima. O autor considera que 

essas palavras, cujo índice encontrado é de .50 ou mais, estão em processo de 

aceitação da regra. A seguir, pode-se observar o resultado encontrado em seu estudo.  

Na coluna ao lado da palavra, está o índice de aplicação da regra e, na coluna 

seguinte, o número de vezes em que a palavra apareceu com /ç/ no plural em relação 

ao número de vezes que apareceu nas listas. Por último, está a informação a respeito 

da origem da vogal ou da palavra. 

 

 (46) 

povo .95 20/21 o( epodo .75 3/4 E folho .75 6/8 o(
tijolo .95 19/20 E sobrolho .75 3/4 o( grosso .75 6/8 o(
osso .94 18/19 o( botafogo .66 2/3 o( toco .71 5/7 E
fogo .94 17/18 o( cachopo .66 2/3 E goro .50 2/4 E
corvo .93 15/16 o( caroço .66 2/3 E poço .83 15/18 u(
socorro .93 15/16 V caboclo .50 1/2 E fojo .50 3/6 o(
choco .93 14/15 V fosco .50 1/2 u( troço .80 17/21 E
novo  .93 14/15 o( tremoço .88 15/17 E torno .80 16/20 o(
rogo .93 14/15 o( despojo .87 14/16 V globo .52 9/17 o(
tordo .92 12/13 u( esforço .86 13/15 V contorno .56 9/17 E
troço .91 11/12 E foro ..84 11/13 o( forro .60 9/15 E
coro .91 11/12 E estorvo .77 7/9 V soro .53 8/15 o(
tojo .90 10/11 E horto .77 7/9 o( pescoço .53 7/13 o(
 



Relativamente às listas apresentadas, Cafezeiro chega às seguintes 

conclusões: 

a) a metafonia por -u atua no masculino singular dos substantivos e 

adjetivos, fechando a vogal tônica quando originariamente aberta; 

b) no feminino singular e plural, a vogal /a/ desativa a regra, voltando a 

tônica ao timbre de origem; 

c) no masculino plural, onde tradicionalmente a metafonia não atuava, 

parece estar havendo uma tendência progressiva de atuação da regra. 

 

 Quanto à metafonia do -e tônico não é tão operativa quanto à do –o. Na lista 

abaixo, observa-se a evolução dos substantivos: 

 

(47) 

capite (llu cabedelo cabidεla mure-caecu murcego __ 
cate (llu cadelo cadεla globellu novelo novεla 
cance (llu cancelo cancεla ora-e (llu ourelo ourεla 
cappe (llu capelo capεla Pe (tru Pedro pεdra 
ste (rcu esterco __ pe (rsícu pessego __ 
pharisaeu fariseu __ porte (lla portelo portεla 
ianve (llu janelo janεla se (ssu sesso __ 
me (tu medo __ vite (llu vitelo vitεla 
 

A metafonia fecha a vogal originariamente aberta. Quando a vogal final é -a, 

ocorre a volta ao timbre primitivo. No plural, tanto em um caso como em outro, o 

timbre da tônica é mantido. Nos exemplos abaixo, onde estão agrupados os adjetivos,  

ocorre a metafonia mas não há retorno ao timbre original : 

 



(48) 

adve (rso avesso avessa supe (rbu superbo soberba 
gallaecu galego galega transve (rsu travesso travessa 
laetu ledo leda ve (rsicu vesgo vesga 
pre (ttu preto preta acce (nsu aceso acesa 
reve (rsu revesso revessa pre (hensu preso presa 
 

Em palavras deverbais e palavras que não têm feminino a vogal originalmente 

fechada é mantida. (Cafezeiro, p238) 

 

(49) 

DEVERBAIS  SEM FEMININO  
acertar acerto arbore #tu arvoredo 
desesperar desespero decre #tu degredo 
relevar relevo sebu sebo 
começar começo arti (cu (lu artelho 
enxertar enxerto ci (ppu cepo 
apertar aperto gypsu gesso 
empregar emprego te #mpu tempo 
tropeçar tropeço vi (ti (u vezo 
arremessar arremesso pe #nsu peso 
 

Abaixo, há um pequeno número de palavras citadas pelo autor como casos em 

que a metafonia não atua. São empréstimos ou palavras eruditas. Os exemplos 

mostram que quando a tônica é -e a metafonia não atua ainda que o final seja -u. 

(50) 

alate(rnu adεrno  hîbe (rnu invεrno  
quate (rnu cadεrno  caste (llu castεlo castεla 
omarte (llu martεlo  ne (ptu nεto nεta 
coelu cεu  be (llu bεlo bεla 
culte (llu cutεlo  caecu cεgo cεga 
dese (rtu desεrto  ce (rtu cεrto cεrta 
fe (rru fεrro     



 

Em relação à metafonia do -e tônico, afirma que a vogal tônica que 

permaneceu aberta já o era na origem. Cafezeiro (op. cit. p. 270) propõe duas regras 

de metafonia e ressalta que, descritas com estão, as regras não expressam qualquer 

implicação da regra de metafonia com nenhum processo flexional, assim como sua 

aplicação deve efetuar-se antes da queda da vogal temática, antes da regra de 

acentuação. 

 

1. Vogais médias [+baixo] acentuadas passam para [+alto] por influência de vogais 

altas finais 

2. Vogais médias [-baixo] acentuadas passam para [+baixo] por inflência do -a final 

 

A seguir, pode-se conferir a aplicação e não aplicação das regras de 

metafonia, conforme propostas pelo autor: 

 
a) metafonia do -o por -u 
gosto   
étimo gu (sto  
:   
outras regras gosto gostos 
metafonia ____ ____ 
 
 
povo   
étimo po(pu &lu  
:   
outras regras pçvo pçvos 
metafonia povo ____ 
 
 
 
 
 



porco   
étimo po(rcu  
:   
outras regras pçrco pçrcos 
metafonia porco ____ 
 
 
novo   
étimo no(uu  
:   
outras regras nçvo nçvos 
metafonia novo ____ 
 
 
 
b) metafonia do -e por influência de -u, -i, -a 
 
inveja   
étimo invi (di (a  
:   
outras regras inveja invejas 
metafonia invεja invεjas 
 
avesso   
étimo adve (rsu  
:   
outras regras avεsso  
Metafonia avesso  
 

 

Ao final de seu estudo Cafezeiro chega às seguintes conclusões: a) a 

metafonia da vogal -o, quando a vogal final é -o (=[u]), é a mais atuante e se 

apresenta em expansão, atingindo gradualmente o plural dos nomes e palavras de 

formação moderna; b) a metafonia por -a é muito produtiva nos verbos de primeira 

conjugação e nos pronomes, mas há apenas vestígios dela nos nomes; c) a grande 

variação no uso dos plurais não-metafônicos aponta para uma tendência a se 

tornarem metafônicos (fechados), não havia neles, entretanto, a participação da regra 

de metafonia , porque a vogal já era aberta na origem ou se tornou por dissimilação. 



 

2.2.8  Magalhães (1990) 

À luz da Teoria do Charme e do Governo6, Magalhães (1990) analisa em sua 

tese os casos de metafonia do português. Para o autor o fenômeno metafônico deve 

ser interpretado  como um caso de harmonia do ATR, que acarreta mudança de 

timbre na vogal do radical. Trata-se de um processo que funciona ‘regularmente’ 

quando houver vogal ATR no masculino singular e não-ATR no feminino e nos 

plurais, ou seja, sempre que houver alternância, como em ‘ch[o]co’-‘ch[ç]ca’-

‘ch[ç]cos’-‘ch[ç]cas’, por exemplo. 

Para os nomes que não tenham feminino (‘p[o]rto’-‘p[ç]rtos’) e para os que 

não tenham masculino (‘t[ç]ca’ -‘t[ç]cas’), o padrão é ATR para o masculino 

singular e não-ATR nos demais casos. Esses são os casos considerados ‘regulares’. 

Os casos ‘irregulares’ são encontrados quando a vogal média se mantém 

estável em todas as formas, ou seja, no masculino, no feminino e nos plurais, como 

em ‘s[ç]lo’ - ‘s[ç]los’ e ‘esp[o]so’ – ‘esp[o]sos’. Há, em exemplos desse tipo, a 

suspensão da harmonia. Para o autor (1990:282), exemplos como o último, que têm 

sempre a vogal ATR, não apresentam problema para a sua análise. A metafonia que 

se manifesta ‘normalmente’ no masculino singular pode se aplicar no vazio. Em 

exemplos como o primeiro, sempre com [ç], reside o problema, isto é, como explicar 

por que a vogal não-ATR não sofre alteração no masculino singular, em palavras 

desse tipo. 

                                                        
6 A TCG vem sendo desenvolvida por Kaye, Lowentamm e Vergnaud desde 1985. Segundo Magalhães 
(1994:119) é uma teoria que faz predições explícitas quanto às relações de dependência entre os segmentos e as 
posições silábicas ao mesmo tempo que faz indagações sobre a composição interna dos segmentos. Para 



Magalhães caracteriza a metafonia como um fenômeno mofofonológico e, 

devido a isso, não é possível detectar na forma fonológica indícios que permitam 

distinguir, a priori, os casos regulares dos irregulares. O objetivo de seu estudo é o de 

apresentar uma análise fonológica dos fatos. A seguir pode-se observar o resumo de 

sua análise:   

 

1. Casos regulares 

1a) Formas alternantes - ‘n[o]vo’ - ‘n[ç]va’; ‘p[o]rco’ – ‘p[ç]rca’ 

Para o autor, se há alternância entre as médias a vogal na subjacência é /ç/. O 

fenômeno explica-se pelo fato de haver uma projeção do ATR presente no núcleo 

final sobre o núcleo precedente. No caso do plural não ocorre a harmonia e mantém-

se a vogal não-ATR  porque o núcleo final ramifica por causa do /S/. Quando ocorre 

a ramificação, a vogal e o /S/ passam a constituir um domínio de governo no nível da 

Rima e, portanto, a vogal não pode exercer governo sobre a vogal do radical. Isto 

porque, segundo a TCG, um núcleo que governa não pode estar em uma 

configuração ramificada. Essa é uma condição da teoria que não se aplica ao núcleo 

governado (‘morto’ –‘morta’; ‘porco’ – ‘porca’) 

 

2. Casos irregulares 

2a) Formas não-alternantes – ‘f[o]fo’ – ‘f[o]fa’; ‘esp[o]so’ – ‘esp[o]sa’ 

‘d[o]rso’ – ‘d[o]rsos’; ‘alm[o]ço’ – ‘alm[o]ços’ 

‘esc[o]va’ – ‘esc[o]vas’; ‘r[o]sca’ – ‘r[o]scas’ 

                                                                                                                                                             
associar os segmentos ao ponto apropriado do esqueleto é preciso considerar as relações de dependência entre 
eles (levando-se em conta o charme) e os tipos de sílabas que a língua admite 



As vogais médias do radical, nesses casos, são ATR. O /a/ do terceiro bloco de 

exemplos, que é não-ATR, não desencadeia a harmonia porque não existe harmonia 

de não-ATR.  

 

2b) /ç/ que resiste ao governo – ‘c[ç]lo’ – ‘c[ç]los’; ‘f[ç]co’ – ‘f[ç]cos’ 

    ‘am[ç]rfo’ – ‘am[ç]rfa’; ‘son[ç]ro’ – ‘son[ç]ra’ 

Nos casos em que há alternância, a vogal terminal /u/ governa a vogal não-

ATR que a precede, propagando o elemento ATR. Os exemplos acima não se 

enquadram nesses casos, uma vez que a forma do masculino singular mantém a 

vogal não-ATR. O autor explica esses fatos por partes.  

Para os exemplos do primeiro bloco não existe a forma do feminino, 

diferentemente do que ocorre nos casos em que há alternância. Isso indica que nesses 

casos tem-se uma vogal terminal sem status de morfema. Para Magalhães, o 

morfema é que vai  ter um efeito de governo. Exemplos de palavras como ‘cobra’ e 

‘minhoca’, as quais não têm a contrapartida masculina no léxico, mostram que o 

falante, quando solicitado, tende a produzir uma suposta forma masculina com [o]. 

Isso seria um indício de que a harmonia ocorre como uma consequência do 

espraiamento da vogal terminal que tem status de morfema. 

Aos exemplos do segundo bloco não serve essa explicação, pois mesmo 

havendo uma vogal terminal com função morfológica não se verifica a atuação da 

harmonia. O autor então explica os casos dizendo que o /r/ que se interpõe entre o /ç/ 

e o /u/, por ser uma consoante coronal, não é transparente à propagação de ATR. 



No que diz respeito à metafonia que atua sobre os verbos e sua relação com a 

metafonia nominal o autor considera o fato de que a maior parte dos verbos da 

primeira conjugação têm um nome quase homônimo à forma da primeira pessoa do 

singular do presente indicativo, exceto pela diferença do timbre da vogal – ‘esp[ç]so’ 

(verbo) e ‘esp[o]so’ (nome); ‘f[ç]fo’ (verbo) e ‘f[o]fo’ (nome). O problema é que, 

como já visto, palavras tais como ‘esp[o]so’ têm o feminino com vogal ATR, os 

casos caracterizados como ‘irregulares’, e nos verbos a harmonia é regular. 

A existência de um /o/ estável mostra que, contrariamente à morfologia 

verbal, a morfologia nominal apresenta um sistema de 7 vogais com vogais médias 

ATR na subjacência. Assim, o autor postula uma vogal ATR para a forma nominal 

‘esp[o]so’ e uma não ATR para a forma verbal ‘esp[ç]so’. De qualquer maneira, para 

Magalhães, o radical é o mesmo7. Para os casos regulares na subjacência, tem-se um 

/ç/ tanto para verbos como para nomes. No caso das palavras com /o/ estável, a 

vogal, nos nomes, só pode ser ATR. Para não abandonar a idéia do radical único, 

generalização considerada importante, o autor propõe uma restrição morfológica que 

converte automaticamente a vogal radical dos verbos em não-ATR. Dessa forma é 

possível dizer que nas representações lexicais são encontradas tanto vogais ATR 

como não-ATR, como em ‘esp[o]so’ e ‘ch[ç]co’, respectivamente. O caráter ad hoc 

da restrição deve-se ao fato de a metafonia ser um processo morfofonológico por 

excelência. 

                                                        

7 Basílio (1980) postula para cada forma verbal da língua uma contrapartida nominal no léxico. Não 
há nome deverbal nem verbo denominal, mas uma regra de redundância específica que faz com que 
cada base nominal corresponda a uma verbal e vice-versa. Magalhães considera esta uma 
generalização importante que deve ser preservada na análise dos fatos. 



2.2.9 Conclusão 

As subseções precedentes apresentam alguns dos mais importantes trabalhos 

sobre a metafonia portuguesa. Como se pode observar, estudos como os de Cavacas 

(seção 2.2.1), Silva Neto (seção 2.2.2), Câmara Jr. (seção 2.2.3) e Cafezeiro (seção 

2.2.7) fazem uma descrição do fenômeno, mostrando de forma minuciosa as formas 

que apresentam alternância desde sua origem, o latim. O estudo de Cafezeiro 

apresenta o resultado de uma pesquisa sociolingüística desenvolvida com falantes do 

Rio de Janeiro e oferece um apanhado dos estudos sobre a metafonia encontrados em 

gramáticas escolares desde o século XVI até o XX.  

Os trabalhos de Mateus e Andrade (seção 2.2.4), López (seção 2.2.5) e Mota 

Maia (seção 2.2.6) abordam o fenômeno do ponto de vista da Fonologia Gerativa 

Clássica. Mateus (1975) formula para a metafonia uma regra que não consegue 

excluir os casos em que não há alternância e nos quais se manifesta a vogal média 

alta, como em ‘acordo’-‘acordos’, por exemplo. Tal formulação é criticada por 

Andrade (1994).  

O autor em seu estudo sobre a ‘história do o’, concordando com Câmara Jr., 

admite uma vogal baixa subjacente e propõe que a regra da metafonia seja uma regra 

geral à qual não estarão sujeitas as palavras do tipo ´solo’. Para excluí-las o autor 

sugere um diacrítico lexical que responderia pela inibição da aplicação. Um 

problema encontrado no trabalho de Andrade tem a ver com o procedimento adotado 

pelo autor para definir o grupo que recebe a marca lexical. Seu estudo parte de uma 

lista de 2.360 palavras que atendem a descrição estrutural -oCoo#. São palavras de 

três tipos, como ‘fofo’, ‘fogo’ e ‘solo’. As palavras do primeiro tipo não possuem 



alternância e serão produzidas sempre com [o], independentemente da flexão (f[o]fo, 

f[o]fos, f[o]fa). As do segundo, apresentarão alternância no plural e no feminino, 

quando houver (f[o]go, f[ç]gos). E por fim, as palavras do último tipo que serão 

sempre produzidas com [ç] (s[ç]los, s[ç]lo).  

Do total dessas palavras, 650 são como ‘solo’; 1710 como ‘fofo’ e ‘fogo’. 

Mais da metade dessas 1710 palavras tem alternância, algo em torno de 860 itens. 

Porém, 760 itens do total de 860, classificados como aqueles que apresentam 

alternância, o equivalente a 88%, possuem o sufixo –oso, palavras como ‘amistoso’, 

‘cheiroso’, ‘poderoso’, etc. Analisados dessa forma, os dados são pouco reveladores, 

não mostram a relação da regra de metafonia com a diacronia e tampouco levam em 

consideração os processos de formação de palavra e as diferenças entre vocábulos 

derivados e não-derivados. Dessa forma, o argumento favorável a marcação dos itens 

como ‘solo’, cuja base é o número de ocorrências no português, fica fragilizado.  

Assim como Andrade, López e Maia partem de um /ç/ na base das palavras 

que alternam. A primeira autora formula uma regra geral de levantamento para 

nomes e adjetivos que apresentam o contexto esperado, /ç/ seguido de consoante 

mais vogal alta equivalente ao morfema de masculino; já a última propõe a existência 

de um traço [+M] associado àquelas palavras nas quais ocorre a alternância.  

Magalhães (1990) baseado na Teoria do Charme e do Governo considera a 

alternância de timbre das vogais médias um caso de assimilação de ATR. Para ele, a 

metafonia é um fenômeno morfofonológico e, por isso, não há na forma fonológica 

dos vocábulos que alternam informações para que se distinga os casos regulares dos 

irregulares, formas alternantes e não alternantes, respectivamente. Em busca de 



solução, o autor propõe que a assimilação seja desencadeada pela vogal temática de 

palavras que possuem também a forma de feminino, isto é, a vogal temática /o/ de 

‘novo’ desencadeia o processo assimilatório e o mesmo não ocorre com a vogal de 

‘solo’. Contrapõe-se a esse argumento, palavras que não apresentam alternância 

embora tenham a forma do feminino, como ‘rem[ç]to-rem[ç]ta’ e ‘dev[ç]to-

dev[ç]ta’, por exemplo. Outro problema tratado pelo autor são palavras como 

‘inodoro’, que possuem a forma feminina e mesmo assim resistem ao governo. A fim 

de  explicá-las, Magalhães defende opacidade do /r/. Para isso lança mão de um 

argumento segundo o qual a rótica por ser coronal, pela sua estrutura interna, tem o 

poder de bloquear a assimilação. Contra-exemplos como ‘c[o]ro’-c[ç]ros’; ‘f[o]ro’-

‘f[ç]ros’ e ‘t[o]ro’-‘t[ç]ra’-‘t[ç]ros’, ou ainda um exemplo de aquisição de 

linguagem que propõe ‘n[o]ro’ como masculino de ‘n[ç]ra’, enfraquecem sua 

explicação. 



 

CAPÍTULO II 

 

1. FONOLOGIA NÃO-LINEAR 

 

 A teoria da fonologia não-linear surgiu como uma reação à tradição 

fonológica construída sobre o princípio saussuriano da linearidade, trazido para a 

fonologia por Jakobson e sedimentado pela tradição segmental e alfabética da 

fonologia SPE de Chomsky e Halle (1968). Segundo Clements (1992), embora a 

concepção linear das representações fonológicas tenha vencido a tradição 

suprassegmental no final do anos 60, os trabalhos de Harris, Hockett e Firth 

permaneceram como fonte de inspiração para a proposta da fonologia não-linear. Do 

mesmo modo, os trabalhos sobre a sílaba e o tom, desenvolvidos na década de 70, 

por Hooper (1971), Leben (1976) e Williams (1976) desempenharam um papel 

decisivo para o desenvolvimento da proposta não-linear, na medida em que 

mostraram as limitações do modelo representacional unilinear, o qual não poderia 

dar conta do objetivo fundamental da teoria que é captar generalizações 

lingüisticamente significativas (Clements, 1992:49).  

 Nos dois últimos decênios, a fonologia não-linear vem sendo largamente 

desenvolvida em um quadro formal e conceitual bem articulado, o qual, mais do que 

uma teoria integrada, representa uma série de sub-teorias (Wetzels, 1995:3) como a 

Teoria Métrica, a Teoria da Sílaba e a Fonologia Prosódica, a Fonologia Lexical e a 

Fonologia Autossegmental.  

 



1.1 Fonologia Autossegmental 

 Do ponto de vista da fonologia autossegmental, as representações 

fonológicas são compostas de várias camadas paralelas e independentes de traços (ou 

autossegmentos assim designados devido a sua autonomia) conectadas por linhas de 

associação. As associações devem obedecer à Condição de Boa-formação 

(Goldsmith: 1976) segundo a qual é proibido o cruzamento de linhas em um mesmo 

plano. A formalização desta condição expressa em Clements e Hume (1995:266) 

como Restrição de Cruzamento de Linha (No-Crossing Contraint) e reproduzida em 

(1) diz que: 

(1) 

Linhas de associação que ligam dois elementos da camada j a dois elementos da camada 
k não podem estar cruzadas. 
 
camada j P  Q  *P Q 
        
        
camada k R  S      R S 

  
 A proposta não-linear da fonologia autossegmental, no que diz respeito 

ao segmento, substitui o modelo de matriz de traços binários, eliminando a noção de 

relação bijectiva (um para um) entre segmento e matriz e propondo uma organização 

hierárquica dos traços, denominada Geometria de Traços. 

 A geometria, formulada com base articulatória, propõe que os traços 

sejam agrupados em unidades funcionais expressas de forma  geométrica como nós 

de classe, sendo que estes nós podem se comportar fonologicamente da mesma forma 

do que os traços individuais. 

 O primeiro modelo de geometria foi apresentado por Clements em 1985 e 

desde então várias alterações têm sido feitas. Abaixo pode ser observada a 



representação mais atual (Clements e Hume, 1995:292). Nela, consoantes e vogais 

compartilham o mesmo conjunto de traços de ponto de articulação ([labial], [coronal] 

e [dorsal]). As vogais, por essa proposta, passam a ter seus traços relativos à altura  

ligados a um nó vocálico que é especifico para vogais, interpretado como abertura. 

(2) 

Figura I 
      X      
 
      R      [±soante, ±aproximante, ±vocóide] 
 
 
      laríngeo  
     [±nasal]   
         
  [±son]          [aspir.]    Cav.Oral 
   glotal] 
    
      [±contínuo] 
              PontoC 
         

            Vocálico 

       
       
            Ponto de V 
           
 
             [labial]  Abertura 
      [coronal]       
       [dorsal] 
 
               [ab1] 
          [ab2] 
                    [ab3] 
 

 Nas primeiras abordagens como a de Sagey (1986), por exemplo, os 

traços para descrição da altura eram os mesmos do SPE: [alto], [baixo], [posterior] e 

[arredondado]; e estavam ligados a articuladores. Os três primeiros, ligados ao nó 

Dorsal e o último, ao Labial. A proposta de Clements (1989a, 1989b, 1993, 1995), 

diferentemente do modelo apoiado em articuladores, baseia-se na observação  

preliminar de que qualquer segmento produzido no trato oral tem uma constrição 

característica, definida por dois parâmetros principais: grau de constrição e local 



de constrição (Clements e Hume, 1995:275). 

 A constrição das vogais é representada, neste modelo, pelo seu Nó 

Vocálico, o grau de constrição pelo seu Nó de Abertura e o lugar de constrição pelo 

Nó de Ponto. Na figura (2), acima, é possível observar a representação integral de um 

segmento vocálico. No caso das consoantes, a árvore seria praticamente a mesma: 

sairia o Nó Vocálico e, ao Ponto de C, ligar-se-iam os articuladores [labial], [dorsal] 

e [coronal]. 

 Por este modelo, tanto os traços quanto os nós de classe podem estar 

envolvidos em processos fonológicos como, por exemplo, a assimilação, que espraia 

traços ou nós de traços. Clements e Hume (1995) apresentam evidências fonológicas 

que justificam a divisão dos traços vocálicos em relação ao ponto e ao grau de 

constrição. Estudos desenvolvidos por Odden (1991) mostram casos de assimilação 

vocálica em que o arredondamento e a posterioridade espraiam sem que haja 

qualquer alteração dos traços relativos à abertura, ou seja, há um espraiamento do nó 

Ponto de V independentemente do nó de Abertura. Em relação à abertura, Wetzels 

(1993) oferece evidências do Português Brasileiro, as quais mostram que o nó de 

Abertura funciona como uma unidade em determinados processos que envolvem os 

pares de vogais médias da língua.  

 A grande vantagem da Teoria Autossegmental deve-se ao fato de ela 

conseguir expressar de modo natural e não arbitrário processos fonológicos muito 

freqüentes nas línguas do mundo, como é o caso das assimilações de consoantes e de 

vogais. O processo assimilatório, sob essa visão, ocorre devido ao espraiamento de 

traços ou nós de um segmento para outro. A formalização abaixo expressa o modo 

como os traços podem espraiar. Os traços F de A espraiam para B da esquerda para a 



direita e/ou vice-versa. 

(3) 

A B ou B A 
     
     

  F    F 
  

 Clements (1989) e Clements e Hume (1993/95) abordam três tipos de 

assimilação. 

 
(4) 
 
(a)   X  X (b)   CO CO (c)   r r 
      
   

r 
  

ponto 
  

[nasal] 
 

 

 Em (4a), temos a formalização da assimilação total, que ocorre quando o 

nó de raiz espraia, fazendo com que o segmento alvo (atingido pela regra) adquira 

todos os traços do segmento gatilho (disparador da regra). Em (4b), é representada a 

assimilação parcial resultante do espraiamento de um nó de classe, que faz com que o 

segmento alvo passe a compartilhar traços com o outro segmento. Em (4c), mostra-se 

a assimilação de um só traço, por exemplo, espraiamento de nasalidade ou 

sonoridade.  

 A literatura da área oferece farto registro de assimilações presentes nas 

línguas humanas. Casos de harmonia vocálica são facilmente explanados se for 

adotado o modelo proposto por Clements e Hume (1995), que sugere terem as vogais 

um nó a mais do que as consoantes. Sendo assim, o caminho para o espraiamento 

encontra-se livre através de consoantes porque estas não estão especificadas para o 

nó vocálico. 



(5) 

  V  C    V   
         
  r  r    r   
         
  CO  CO    CO   
         
  PC  PC    PC   

         
         
  Voc      Voc   
         
  PV      PV   

 

 As harmonias consonantais, por seu turno, são perfeitamente explicadas 

quando ocorrem entre elementos notoriamente adjacentes (6d) ou quando ocorrem 

em línguas de morfologia não concatenativas como o árabe, por exemplo, que possui 

um sistema consonântico muito forte e trabalha com moldes silábicos, sendo 

possível, nesses casos, explicar os fenômenos assimilatórios através da segregação 

planar (6e). 

(6d)                                           (6e) 

 k a N p o →  k a m p o   molde     
/sm/ 

    

      a   
        

[labial]           
[labial] 

 C V C V C 

         
         
    S    M
 

 O modelo multidimensional de consoantes e vogais proposto por 

Clements e Hume (1993) pode ainda dar conta de outros tipos de assimilação. 

Segundo essa proposta, o nó de Ponto de C, por ser comum tanto para consoantes 

quanto para vogais, não pode espraiar de consoante para consoante não adjacente 

sem ferir a restrição do cruzamento de linha como em (7) por exemplo, 



 (7) C  V  C 
      
 r  r  r 
      
 CO  CO  CO 
      
 PC  PC  PC 
      
 [  ]    [  ] 

 

porém, quanto ao espraiamento dos traços de ponto presos ao nó Ponto de C, o 

[labial], o [coronal] e o [dorsal], não há nenhuma previsão contrária na teoria, isso 

porque esses traços podem individualmente espraiar através de vogais sem causar 

nenhum cruzamento de linhas, visto que pertencem a outro plano que não aquele 

onde se  encontra o Ponto de V. 

 

1.2 Fonologia Lexical (FL) 

 Uma das afirmações mais importantes da FL (Pesetsky, 1979; Kiparsky 1982, 

1985; Mohanan 1982; entre outros) é a de que existe uma íntima associação entre 

regras morfológicas e fonológicas, as quais se organizam no léxico, formando 

blocos, também chamados estratos, hierarquicamente arranjados. Sob essa 

concepção, os processos derivacionais e flexionais da morfologia podem ser 

ordenados em uma série de níveis, sendo que a cada um desses níveis estão 

associadas regras fonológicas. As relações entre a estrutura morfológica da palavra e 

a forma de aplicação das regras fonológicas são o ponto central da teoria.   

Para os proponentes desse modelo teórico, o output de cada processo de 

formação de palavra passa a ser um input para a fonologia. A formulação clássica do 

modelo proposto por Kiparsky (1982:6) pode ser conferida a seguir:  

 



(8) Modelo Lexical (1982) 

 
  itens não derivados 

   

morfologia do nível 1  fonologia do nível 1 

  LÉXICO  

morfologia do nível 2  fonologia do nível 2 

   

morfologia do nível n  fonologia do nível n 

   

    

sintaxe  fonologia pós-lexical 

 

 Como é possível conferir, observando a representação (8), o modelo 

estabelece uma divisão básica entre regras que atuam no nível lexical, aquelas que 

fazem referência à informação idiossincrática contida no léxico; e regras pós-

lexicais, que atuam após a saída do léxico, na entrada da sintaxe. As regras da 

fonologia lexical são intrinsecamente cíclicas, uma vez que são reaplicadas depois de 

cada operação morfológica, as passo que as regras pós-lexicais são intrinsecamente 

não-cíclicas (Kiparsky, 1982:3). 

No artigo de 1985, Some consequences of Lexical Phonology, Kiparsky, 

através do exame de casos em que a mesma regra ou regras similares se aplicam 

tanto no léxico como no pós-léxico, chega à conclusão de que o domínio e o modo de 

aplicação da regra pode ser predizível a partir da atuação de princípios que regem a 

teoria. Seguindo esse raciocínio, Borowsky (1986:22) propõe um modelo como 

expresso em (9): 

 

 



(9) 

 

  itens não derivados 

   

morfologia do nível 1   

  LÉXICO  

morfologia do nível 2         fonologia 

   

morfologia do nível n   

   

    
         sintaxe  Interpretação fonética 

 

 

   Assim, a fonologia-lexical e pós-lexical – passa a ser entendida como um 

único sistema de regras, que, por isso, requer muito menos marcação de domínio do 

que foi suposto nos primeiros modelos. O fato de uma regra estar circunscrita a um 

determinado nível é uma consequência das restrições gerais, atuantes no léxico, sobre 

a aplicação de regras. De acordo com Kiparsky (1985), as restrições específicas que 

são importantes para a análise envolvem três propriedades das regras lexicais; a 

saber: a aplicação cíclica; a restrição a ambientes derivados e a preservação de 

estrutura. 

 Kaisse e Hargus (1993:16) apresentam um quadro que expressa as diferentes 

propriedades das regras nos componentes lexical e pós-lexical, de acordo com 

Kiparsky (1983), o qual está reproduzido em (10): 

 

 

 



(10) 

LEXICAL PÓS-LEXICAL 
•  restrita à palavra • não restrita à palavra 
• acesso à estrutura interna da palavra • acesso à estrutura da frase 
• precede todas as regras pós-lexicais • sucede todas as regras lexicais 
• cíclico • aplica apenas uma vez 
• disjuntivamente ordenada em relação a 

outras regras lexicais 
• conjuntivamente ordenada em relação a 

outras regras lexicais 
• aplica a ambientes derivados • aplica “across the board” 
• preserva estrutura • não preserva estrutura 
• aplica-se apenas a categorias lexicais • aplica-se a todas as categorias 
• pode ter exceções • não tem exceções 
 

 

1.2.1 A fonologia lexical e a ciclicidade 

A restrição sobre a aplicação de regras lexicais cíclicas a ambientes não-

derivados foi formalizada por Mascaró (1976) como a Condição do Ciclo Estrito 

(CCE). De acordo com a CCE, regras lexicais cíclicas somente podem aplicar-se a 

ambientes  derivados.  

O inglês tem uma regra chamada Encurtamento Trissilábico, bastante referida 

na literatura, adequada para exemplificar a atuação de CCE na gramática. Segundo 

essa regra, palavras que tenham três ou mais sílabas têm a vogal tensa (longa ou 

ditongo) encurtada, quando a palavra for derivada por sufixação. Isso é o que 

acontece em vocábulos como: 

(11) 

a) divine → divinity ([aI]→[I]) 
b) vain → vainity ([eI]→[I]) 
c) athlete → athletic ([i:] →[e]) 
 

 



mas não em palavras como: 

(12) 
d) nightingale ([aI]) 
e) ivory ([aI]) 
 

Embora as palavras (12d) e (12e) tenham o número de sílabas exigido pela 

regra de encurtamento, ela não se aplica. É bloqueada  porque tais palavras não 

receberam afixação e são, portanto, palavras não-derivadas.  

A diferenciação entre regras que constróem e regras que mudam estrutura é 

também fundamental para a  teoria lexical. Enquanto as primeiras podem aplicar-se 

em ambientes não-derivados, as últimas estão restritas ao nível em que a CCE não 

mais atua. Incluem-se no grupo de regras que constróem estrutura, além das regras de 

acento e silabificação, entendidas como operações que constróem estrutura métrica, 

regras que preenchem valores de traços que estão ausentes das representações 

subjacentes. Desta forma, apenas as regras que mudam traços estão sujeitas a CCE.  

Segundo Kaisse e Shaw (1985), a atuação da CCE, que nas primeiras 

formulações do modelo era ativa em toda a fonologia lexical, passou a ter sua 

abrangência limitada a partir de estudos que constataram que nem todas as regras 

lexicais atuantes em ambientes não-derivados eram do tipo que constróem estrutura. 

Para Kiparky (1985) o nível 2, postulado por ele como o último nível lexical do 

inglês, não está mais sujeito a CCE. O relaxamento da ciclicidade é ainda maior na 

proposta de Halle e Mohanan (1985), pois para eles não apenas o nível 2, mas 

qualquer estrato lexical pode ser designado não-cíclico. 

A proposta de um componente não cíclico sugere o cessamento da interação 

entre a fonologia e a morfologia, ou seja, a proposta de regras não-cíclicas parece 



indicar que no estrato não-cíclico a relação de alimentação -saída da morfologia, 

entrada da fonologia, ou vice-versa- deixa de existir.  

Em relação à proposta de Kiparsky (1985), embora o autor proponha um nível 

2 não-cíclico, no qual haveria primeiro a atuação da morfologia, e o relaxamento de 

CCE como se as características pós-lexicais penetrassem nesse estrato lexical que 

precede o pós-léxico, conserva-se implicita a noção de construção cíclica da 

morfologia e a concomitante reaplicação de regras fonológicas depois de cada 

afixação, ao longo de todo o estrato  (Kaisse e Shaw, 1985:23).  

O modelo de Fonologia Lexical proposto para o inglês por Borowsky (1986) 

mantém a ciclicidade do nível 2, nível da palavra. A autora formula uma proposta 

que, assim como a de Kiparsky (1985), contém dois domínios lexicais, os quais 

exibem algumas diferenças. No primeiro domínio, o nível da raiz, a morfologia e a 

fonologia interagem como usualmente na FL standard. Todas as operações 

morfológicas alimentam o sistema fonológico, e o que resulta é devolvido para o 

sistema morfológico. As regras da fonologia, neste nível, exibem as propriedades 

características das regras lexicais: são preservadoras de estrutura, cíclicas e 

obedecem à CCE. Após serem concluídas todas as operações do nível 1, as formas 

resultantes completam outro circuito através do sistema fonológico antes de qualquer 

afixação do nível 2.  

Borowsky (1986) analisa várias regras do inglês consideradas regras do nível 

da palavra, como, por exemplo, a regra de apagamento de ‘n’ (daemn →[daem]) e 

apagamento de ‘g’ (long→[loN]) e mostra que elas não violam CCE, embora num 

primeiro momento pareça que sim. Sua argumentação sustenta-se pela afirmação de 



que há um ciclo fonológico anterior a entrada da morfologia do nível 2 que cria um 

ambiente [[ ]], interpretado como ambiente derivado. Nas palavras da autora: 

 

(...) If for the application of each of these rules something about the word final 
environment is crucial and the rules have access to the information that something is 
word final at level 2 then this is new information which will feed the rules above. 
They will therefore not violate SCC. Let me elaborate. At level 1 the brackets 
around each item are considered to be a part of the item itself. In the Elsewhere 
Condition view of the SCC there will be an identity rule, for example: 
[daemn]→[daemn]. The application of the structure changing rule wich deletes the 
final n in cannot apply at level 1because it is blocked by this more specific identity 
rule. At level 2, we have assumed the existence of a word cycle following Selkirk 
(1982) as well as Rubach (1985) and Rubach and Booij (1985). Each word is cycled 
on prior to any affixation. This gives a structure of the form :[[  ]]. 

   (Borowsky, Toni. Topics in the lexical phonology of English. 1986:235) 

 

Com isso a autora conclui que no primeiro ciclo do nível 2 a forma da palavra 

‘damn’, por exemplo, é [[daemn]]. Ainda para mostrar a existência de um ciclo 

fonológico anterior à morfologia e também a ciclicidade deste nível, Borowsky 

apresenta o seguinte exemplo: 

(13) 

  b/g → ∅ / N __ ]σ onde N = nasal homorgânica 
 __ ] __ ] af 2 __ ] af 1 __ ] af2 +af2 
 long  longing elongate, longest longingly 
 [lÅ N] [lÅ NiN] [ilÅ Ngeit] [lÅ NiNli] 

 

Segundo Borowsky (1986) a entrada do afixo do nível 2 ‘-ing’ mostra 

inequivocamente a aplicação de uma regra fonológica que é do ciclo da palavra. Isto 

é, o afixo /ing/ requer a operação de uma regra que apaga o /g/ que ocupa a posição 

de coda juntamente com uma nasal, do mesmo modo que é apagado em palavras não-

derivadas como long, por exemplo. Esse fato leva a autora a afirmar que tal regra 

atua na fonologia do nível da palavra. Pelos exemplos, pode-se observar que nos 

casos em que entra o afixo de nível 1 a regra não se aplica, ‘elongate’ . Em casos 



como ‘longingly’, a regra aplica-se antes da entrada do sufixo /ly/, o que indica que há 

ciclo no nível 2.  

No artigo de 1993, Borowsky muda sua posição e diz não ser cíclico o nível 

da palavra. A fonologia desse nível é o último domínio fonológico do léxico. 

Segundo a autora, depois da entrada dos afixos de nível 2 nenhuma fonologia lexical 

acontece. Para explicar casos como os que estão referidos acima, ela propõe resolvê-

los pela silabação (cf discussão em Borowsky 1993:221).  

 

1.2.2 Preservação de Estrutura (PE) e Subespecificação 

Segundo Kiparsky (1982) nenhum traço pode aparecer no léxico com os 

valores ‘+’ e ‘-’. Isto é, em um dado contexto, somente duas especificações lexicais 

são possíveis para qualquer que seja o traço: [0F] e [αF], onde ‘α’ é o valor 

imprevisível ou marcado. Se em um dado contexto não há oposição, a especificação 

lexical, necessariamente, é [0F]. Assim o autor associa a subespecificação à 

marcação. Para ele  as representações lexicais são governadas por dois sistemas. Um 

é, simplesmente, o conjunto de regras da FL, o qual inclui tanto regras de língua 

particular e regras universais como aquelas que fornecem os valores não-marcados 

para cada traço. Sob esse ponto de vista, toda a especificação de traços inscrita na 

representação lexical de um morfema é uma instrução de que alguma regra default 

particular deixa de aplicar. Outro, é o sistema que governa a representação lexical e 

consta de condições sobre quais valores de traços podem ser marcados. Em Inglês e 

Português, por exemplo, o traço [voz] é distintivo para obstruintes mas não para 

soantes. Esse fato é expresso pela condição de marcação que proíbe soantes de 

estarem marcadas como [voz] no léxico.  



A Preservação de Estrutura resulta de restrições existentes no léxico. Para 

Kiparsky (1982, 1985, 1995), se um certo traço não é distintivo em uma determinada 

língua, ele não deve estar especificado no léxico. Isso significa que pode não figurar 

em itens lexicais não-derivados assim como não deve ser introduzido por regra 

lexical e não desempenha, por isso, nenhum papel em toda a fonologia lexical. Para o 

autor, a PE contribui para a maior capacidade restritiva da teoria fonológica pois 

determina que qualquer regra capaz de introduzir especificações marcadas dos traços 

não distintivos lexicalmente deve ser pós-lexical. Uma consequência disso para o 

Português é a de que a palatalização, por exemplo, deve ser uma regra pós-lexical.  

A idéia base da teoria da subespecificação é a de que o léxico é minimamente 

redundante, isto é, alguns segmentos podem ter traços ou especificações de traços 

ausentes da representação subjacente. O preenchimento de traços ou valores serão 

preenchidos durante o curso da derivação ou mais tarde por ‘default’ ou redundância.  

Para Kiparsky (1995:644) as várias versões alternativas da subespecificação 

diferem em suas respostas à questão relativa ao quanto pode ser mínima a 

especificação da representação. A versão adotada por Kiparsky é a da 

Subespecificação Radical. Segundo essa proposta, somente os valores não 

redundantes, imprevisíveis, estão presentes nas representações subjacentes. Valores 

previsíveis são preenchidos por regras de redundância ao longo da derivação ou no 

componente fonético. A previsibilidade dos valores de traços é determinada por uma 

teoria universal de Marcação.  

A Subespecificação Contrastiva (Steriade, 1987, 1995; Clements,1988) 

entende que o conteúdo das representações subjacentes é determinado pelo exame 

dos contrastes presentes no inventário fonêmico da língua. Nos casos em que há 



contraste entre dois  elementos, relativamente a um dado traço, esse traço é então 

considerado contrastivo para o par de segmentos. Por exemplo, em uma língua X, há 

um par de plosivas bilabiais /p, b/ e um ‘gap’ nas plosivas dorsais, só tem /g/. 

Segundo a Subespecificação Contrastiva, nessa língua, /p, b/ são marcadas como [-

voz, +voz], respectivamente, enquanto /g/ não tem nenhuma especificação para este 

traço. 

O modelo adotado nesta tese é o da Subespecificação Contrastiva. Para o caso 

da altura das vogais do Português, parâmetro diretamente envolvido na assimilação 

metafônica, observa-se em (14a) o quadro das vogais totalmente especificadas e, em 

(14b), apenas especificadas aqueles valores contrastivos. 

 (14a) 

 i,u e,o ε,ç a 
aberto 1 - - - + 
aberto 2 - + + + 
aberto 3 - - + + 

 
 (14b) 
 

 i,u e,o ε,ç a 
aberto 1 - - - + 
aberto 2 - + +  
aberto 3  - +  

(Lee, 1995:88). 
 

 Os valores não especificados serão preenchidos, no decorrer da derivação, 

pelas regras de redundância em (15): 

(15) 

a) [+ab1] → [+ab2, +ab3] 
b) [-ab1, -ab2] → [-ab3] 
 



1.2.3 A fonologia lexical do Português 

 Para o léxico do Português, foram feitas duas propostas. A proposta de 

Wetzels (1992: 35), formulada a partir de seu estudo sobre as vogais médias do PB, e 

a de Lee (1995:11), resultado de sua análise sobre os processos de formação de 

palavras no PB. Embora ambos proponham um léxico com dois níveis, há diferença 

entre as propostas. Enquanto Wetzels divide a morfologia e a fonologia lexical em 

dois estratos (cf. (8)), no modelo de Lee há um único componente folológico no qual 

estão contidas tanto regras lexicais como pós-lexicais (cf. (9)) .  

Lee (1995) segue a proposta da Fonologia Lexical Prosódica. Essa teoria  

caracteriza-se, segundo Mohanan (1995:25), por empregar as formas 

representacionais da Fonologia Prosódica  e a modularidade seqüencial da Fonologia 

Lexical. Na Fonologia Prosódica, entende-se que as informações morfológicas sobre 

afixação e composição são expressas representacionalmente por meio de rótulos, os 

quais designam raiz, radical e palavra. O domínio de regras e as restrições 

fonológicas, de acordo com essa teoria, estão  especificados em termos de unidades 

representacionais. Na Fonologia Lexical, ao contrário, entende-se que essas 

informações estão ordenadas seqüencialmente, em módulos. Essa é exatamente a 

visão da Fonologia Lexical Prosódica.  

Segundo esse modelo, há uma hierarquia de constituintes prosódicos no 

léxico, os quais surgem da falta de isomorfia entre a estrutura morfológica e a 

estrutura fonológica. Tal fato é observável no português em exemplos como o que 

está abaixo, onde se tem apenas uma palavra morfológica mas duas palavras 

prosódicas: 

 



(16) 

[guarda-chuva] m 
[guarda][chuva] f 
 

Essa não isomorfia faz com que regras fonológicas não se apliquem 

diretamente à saída da morfologia, mas sim aos domínios prosódicos criados por ela, 

ou seja, o acesso entre os componentes é indireto. Segundo Lee (1995:51), as 

entradas lexicais são subcategorizadas por domínio morfológico e também 

prosódico. A derivação de uma palavras como ‘pureza’ têm a seguinte representação: 

 

 (17) 

 

<puro> mα  Formação do Constituinte Morfológico (FCM) 
[pur] pα o  Formação do Constituinte Prosódico (FCP) 
<<puro> mαeza> mα Afixação de α (-eza) e (FCM) 
[[puro] pαeza pα (FCP) 
[purez] pαa  truncamento 
[puréz] pαa  acento 
     : 
     :  
[pureza] 
 
       (Lee, 1995:51) 
 

 FCM e FCP são os algoritmos de formação de constituintes morfológico e 

prosódico, respectivamente. Pode-se observar na representação que o autor 

considera, no primeiro ciclo, o marcador de palavra visível para a morfologia mas 

não para a prosódia. Após a afixação de –eza, atua a regra de truncamento, ainda que 

o marcador de palavra não esteja em situação periférica. 

   



O modelo da FL proposto por Lee  (1995:11), para o português, é o seguinte: 

(18) 

 MORFOLOGIA  FONOLOGIA 
Nível 1 (α) Derivação, Composição I 

Flexão irregular 
 

 
E 

Regra 1 
Regra2  
Regra3 

: 
Nível 2 (β) Formação produtiva 

Flexão regular 
 

E : 
: 
: 

Nível  ω 
Pós-léxico 

 
Composição II 

E : 
: 

 

Segundo esse modelo, a língua tem dois níveis lexicais ordenados. No nível 

α, ocorre a derivação, a composição I e flexão irregular; no nível β, têm lugar a 

formação produtiva e a flexão regular. No nível lexical, a aplicação de regras 

fonológicas está sujeita aos princípios da FL tais como Hipótese do Domínio Forte 

(HDF), Preservação de Estrutura (PE) e Condição do Ciclo estrito (CCE).  

O Nível ω é considerado, neste modelo, a entrada da sintaxe e a saída do 

léxico. Nesse estrato, a aplicação de regras é não-cíclica e não afeta as operações 

morfológicas. O autor defende a idéia segundo a qual o Nível ω pertence ao pós-

léxico. No Nível Pós-lexical, morfologicamente, ocorre apenas a Composição II. As 

regras fonológicas desse nível não mais estão sujeitas a princípios da teoria como a 

PE e o CCE, por exemplo.  



2. O PARÂMETRO DA ALTURA DAS VOGAIS E O SISTEMA DO PB 

 

2.1 A descrição da altura das vogais 

De acordo com a fonética geral, as vogais distinguem-se umas das outras por 

dois parâmetros: a  quantidade e a qualidade. Podem ser, quanto à quantidade, breves 

ou longas e, quanto à qualidade, variam de acordo com fatores articulatórios, tais 

como grau de abertura, posição da língua, posição dos lábios e posição do véu 

palatino.  

O processo de alternância da vogal média tônica, tema central desta tese, 

envolve, inevitavelmente, o grau de abertura. É consenso entre os lingüistas que são 

os traços relativos à abertura aqueles que espraiam durante a ação da metafonia. 

Assim, torna-se imprescindível, para a análise do fenômeno, discutir os modelos 

encontrados na literatura relativos à descrição desse parâmetro. 

Segundo Lausberg (1963:59) são três os principais graus de abertura: grande, 

médio e pequeno, os quais caracterizam o /a/, /e/ e /i/, respectivamente. Em um 

sistema como o do Espanhol, constituído por 5 fonemas vocálicos, por exemplo, são 

suficientes esses três graus para dar conta da altura das vogais. Já para o Português, 

se considerarmos que nosso sistema possui 4 alturas, torna-se necessário estabelecer 

uma maior diferenciação. Para o autor a solução, nesses casos, seria dividir o grau 

médio, caracterizando-o como relativamente aberto e relativamente fechado. Câmara 

Jr.(1971/84:23) segue a mesma linha de raciocínio e define esse parâmetro como um 

movimento vertical da língua para cima e para baixo em relação à posição neutra. 

Nesse movimento são distintivas para o português 4 posições da língua: baixa, média 

de 1o grau (timbre aberto), média de 2o grau (timbre fechado) e alta.  



Os modelos fonológicos com base em traços distintivos binários vêm, ao 

longo da história da fonologia, tentando propor a formalização mais adequada para 

descrever consoantes e vogais. O modelo de Jakobson e Halle (1956) apresenta os 

traços [±compacto] e [±difuso] como aqueles responsáveis pela caracterização do 

parâmetro relativo à altura das vogais. Como é possível observar abaixo, a partir 

dessa proposta obtém-se o seguinte resultado (19):   

 (19) 
 i/ u e/ o a 
[difuso] + - - 
[compacto] - - + 
 

Tem-se no quadro acima a descrição de um sistema vocálico com 3 graus de 

abertura. Para Hyman (1975:36), a afirmação inerente a essa proposta é a de que 

nenhuma língua terá mais do que 3 alturas. Através da utilização de apenas esses dois 

traços propostos pelos autores não se têm instrumentos para descrever uma possível 

4a altura, aquela referente a vogais que pertencem a um grau intermediário entre a 

baixa e a média, por exemplo. Uma vez que em relação aos traços [compacto] e 

[difuso] tanto e/E como e/ç apresentam valor negativo, a diferença entre os pares só 

poderá ser feita através de um traço adicional, [tenso]. Abaixo, a definição acústica 

dada por Jakobson e Halle para os traços [compacto/difuso] e [tenso/relaxado]: 

[compacto/difuso] 

acusticamente – mais alta (vs. mais baixa) concentração de energia numa área 
central relativamente estreita do espectro, acompanhada por um aumento (vs. 
decréscimo) do volume total de energia e de seu desdobramento no tempo 

[tenso/relaxado] 

acusticamente- maior (vs. menor) nitidez de delimitação das áreas de ressonância do 
espectro, acompanhada de um aumento (vs. um decréscimo) do volume total de 
energia e de seu desdobramento no tempo; 

articulatoriamente- maior (vs. menor) deformação do tubo vocal ao se desviar da sua 
posição de repouso(...) (Jakobson  & Halle, 1956:75). 



 

Acusticamente compacto/difuso se diferenciam pela forma como a energia 

está distribuída no espectro: se as concentrações de energia estão dispersas, os sons 

são difusos, se estão mais concentradas em alguma região do espectro, compactos. 

Já, tenso/relaxado tem a ver com a quantidade relativa de energia no espectro. Por 

serem articulados com maior esforço muscular, os sons tensos apresentam maior 

energia total no espectro. São classificadas como [+tenso] as vogais médias /e/ e /o/ 

assim como as altas /i/ e /u/. Os sons relaxados, por seu turno, são aqueles 

produzidos com um mínimo esforço muscular, sendo a forma do trato vocal 

semelhante a de um tubo uniforme, o que acusticamente resulta em baixa energia 

espectral. As vogais médias /E/ e /ç/ são [-tenso] do mesmo modo que a baixa /a/.  

 

Head (1964)  utiliza os traços acústicos [compacto] e [difuso] mais o traço 

[tenso] e propõe um modelo para o português no qual os contrastes distintivos se 

encontram hierarquizados, como abaixo: 

(20) 

       V        
    + -       Nasal/oral 

+ -     + -     Compacto/ não compacto 
             
       + -     
  + -         Difuso/não difuso 

 + - + -  + -  + -  Grave/agudo 

        + - + - Tenso/relaxado 

å )  u ) i ) õ e ) a u i o ç e E  



 

O sistema criado pelo autor, como se pode observar, mostra uma relação mais 

estreita entre os pares de vogais médias, distinguíveis apenas pelo traço [tenso]; e, ao 

colocar a distinção de altura no alto da sua representação hierárquica, destaca sua 

importância em relação aos traços de ponto de articulação (grave e agudo). Na 

opinião de Head, há mais a ser dito no português sobre as vogais altas ou não altas do 

que sobre as vogais frontais ou posteriores. Para López (1979), o problema deste 

sistema reside no uso dos traços tenso/relaxado, uma vez que as vogais e/E, o/ç do 

português não são distinguíveis pelo maior esforço muscular, ou pela maior duração. 

Segundo ela, as médias baixas são talvez mais fechadas para a posição vocálica 

neutra, mas isso é uma diferença de altura - o uso de tensão para separar apenas um 

par de um sistema vocálico gera sempre uma suspeita.  

O modelo também binário da fonologia gerativa de Chomsky e Halle (1968), 

cuja base é articulatória, conhecido como SPE, propõe para definir a altura das 

vogais os traços relacionados com o corpo da língua [± alto] e [±baixo], ao invés dos 

traços [±difuso] e [±compacto]. Essa proposta foi criticada por Ladefoged (apud 

Schane, 1973:31) para quem a utilização dos traços [alto] e [baixo] separadamente 

equivale a propor um traço de múltiplos valores em um sistema binário; para ele a 

altura da língua deveria estar representada por um traço ternário ou até mesmo 

quaternário, capaz de dar conta de sistemas vocálicos com mais de 3 graus de 

abertura.  

 No modelo de Chomsky e Halle, assim como no modelo articulatório de 

Jakobson e Halle, uma solução para a descrição de um sistema que apresente mais de 

3 alturas está no traço [± tenso]. Sobre este traço os autores dizem o seguinte: 



 

Una de las diferencias que existen entre las vocales tensas y las relajadas es que las 
primeras se ejecutan com una desviación mayor que las últimas, con respecto a la 
posición neutral o de descenso del aparato vocálico. Se há observado, por ejemplo, 
que la constricción de la lengua en la [i] tensa es más estrecha que en la [i] relajada. 
Esta diferencia de altura de la lengua se asemeja bastante, superficialmente, a la que 
existe entre la [i] alta y la [e] no alta. Sin embargo, el mecanismo que entra en juego 
en los dos casos es muy distinto(...) (CHOMSKY,  Noam & HALLE, Morris. Principios 
de Fonología Generativa, 1979: 217-218)  

 

Observa-se que a definição articulatória de [tenso] é a mesma para os dois 

modelos. O que interessa destacar é o esclarecimento feito pelos autores no texto de 

1968. Para eles  as noções ‘tenso’ e ‘relaxado’ não devem ser confundidas com as 

noções de ‘aberto’ e ‘fechado’, as quais estão essencialmente ligadas ao parâmetro 

relativo à altura das vogais.  

Uma das opções para descrever um sistema vocálico com 4 graus de abertura, 

por este modelo está em (21): 

(21) 
 i/ u e/ o E/ç a 
[alto] + - - - 
[baixo] - - + + 
[tenso] + + - - 

 

O traço [tenso] foi adotado por alguns estudiosos que entendiam ter o sistema 

vocálico português 4 alturas. Redenbarger (1977) sustenta esta proposta e em 

trabalho subseqüente adota o [ATR] em lugar do [tenso]. Wetzels (1988) também 

adota o [ATR] como sendo o traço responsável pela diferenciação entre vogais 

médias altas e baixas.  No entanto, muitas são as críticas à adoção de um ou outro 

desses traços. A crítica de López (1979:50), por exemplo, é relativa ao fato de serem 

introduzidas variáveis no sistema, no caso os traços [tenso] e [ATR], que fazem 

referência a outros aspectos que não à altura. Lindau (1975) mostra que no sistema 



de vogal clássico ATR, como Akan, a posição da raiz e a altura da língua são 

parâmetros independentes. É baseando-se nessa idéia que Clements (1989:17) critica 

o uso de [ATR] e, por extensão, de [tenso], porque, como mostram algumas regras 

fonológicas, a altura tem um caráter gradiente no sentido de que há uma co-variação 

entre a posição da raiz com a do corpo da língua, o que mostra, assim, a dependência 

entre os parâmetros articulatórios. 

Devido à falta de argumentos favoráveis à utilização desses traços adicionais 

para a descrição da altura das vogais em sistemas mais complexos, isto é, com mais 

de 3 graus de abertura, alguns autores propõem um sistema vocálico com 3 graus 

para o Português.   

Como Harris (1974) em seu artigo sobre a harmonia verbal do português, 

Mateus (1975) e Leite (1974) em seus trabalhos gerativos sobre o português lusitano 

e brasileiro, respectivamente, lançam mão dos traços [alto], [baixo], [posterior] e 

[arredondado], deixando de fora o [tenso], e propõem um sistema de 3 alturas, no 

qual /E/ e /ç/ são caracterizados como [+baixo]. A mesma posição é defendida por  

Quicoli (1989). Para estes autores o sistema seria como (22): 

(22) 

+alto -baixo i  u 
-alto –baixo e  o 
-alto +baixo E a ç 

 

Uma proposta como essa para o Português traz um sério problema para a 

análise de um fenômeno como Harmonia Vocálica, por exemplo. Sabe-se que as 

vogais médias atuam nesse caso como uma classe natural, e a proposta de 3 graus de 



abertura não possibilita o agrupamento das vogais médias, de forma que fiquem 

independentes do /a/.  

Pelo que vem sendo exposto até aqui é possível observar que a descrição do 

4o grau de altura tem se mostrado problemática tanto para o modelo de Jakobson e 

Halle como para o de Chomsky e Halle.  

O sistema proposto no SPE, embora tenha obtido grande aceitação durante 

duas décadas, foi alvo de algumas críticas importantes, que motivaram a sugestão de 

modificações propostas por muitos autores. Um dos grandes problemas apontados é 

relativo a sua proposta de traços para os segmentos vocálicos. Chomsky e Halle, ao 

proporem dois traços para definir o parâmetro da altura [alto] e [baixo], criam a 

possibilidade de que surja da combinação desses traços quatro configurações:  

(23) 

*[+alto][+baixo] 
[+alto][-baixo] 
[-alto][-baixo] 
[-alto][+baixo] 
 

A primeira possibilidade lógica,*[+alto][+baixo], é, contudo, acústica e 

articulatoriamente irrealizável. Em função disso, alguns autores tentaram formular 

propostas alternativas dentro do modelo gerativo, com o objetivo de lograr uma 

maior adequação para descrever sistemas de 4 alturas e uma melhor explicação para 

os fenômenos lingüísticos encontrados.  

Wang (1968:701 apud Hyman) com a finalidade de resolver esse problema e 

visando a alcançar uma forma mais adequada para descrever sistemas vocálicos com 

4 graus de abertura, sem lançar mão do traço [tenso], propõe, ao invés de [alto] e 

[baixo], a utilização dos traços [±alto] e [±médio]. O resultado está em (24):  



 (24) 
 
[+alto], [-médio] 
[+alto], [+médio] 
[-alto], [+médio] 
[-alto], [-médio] 
 

De acordo com Hymam, na seqüência de seu texto, o próprio Wang chama 

atenção para o fato de seu modelo não ser capaz de dar conta de um sistema que 

possua mais de 4 alturas. A crítica de Ladefoged (1967) a essa proposta é de outra 

natureza. O problema do modelo, segundo esse autor, reside no fato de ele apresentar 

uma relação mais estreita entre vogais altas e baixas do que entre baixas e médias 

altas, isto é, a especificação [-médio] torna /a/, /i/ e /u/ mais próximas do que /a/, /e/ e 

/o/, grupo que foneticamente teria uma afinidade maior, mas que não possui nenhum 

valor de traço de altura em comum. Seguindo a mesma linha de crítica, López 

(1979:30) diz que tal modelo, embora possibilite o agrupamento das duas camadas 

médias, não permite que, de forma fácil, se faça referência às camadas extremas, ou 

seja, diferentemente dos outros modelos, um traço apenas não é o suficiente para 

caracterizar vogais altas e baixas.  

López (1979) propõe uma alternativa aos modelos existentes a partir do 

estudo das alternância vocálicas do Português. Para ela o sistema tem duas categorias 

de vogais médias, 4 graus de abertura e as mudanças que atingem as vogais i/e/E e 

u/o/ç são alterações na altura. A autora opta por um sistema binário, pois um sistema 

desse tipo torna mais fácil a formalização das regras de alternância vocálica da 

língua, e acrescenta o traço [raised], além de [alto] e [baixo]. O sistema de López 

está em (25) 



 

(25) 

 i/ u e/ o E/ç a 
[alto] + - - - 
[baixo] - - - + 
[raised] + + - - 

 

Na verdade a questão que está por trás de todas estas tentativas de 

formalização tem a ver com o fato de uma mesma propriedade, no caso altura 

vocálica, ter vários graus, isto é, a oposição entre /u/ e /o/ é gradual, sendo o /ç/ o 

terceiro grau de uma mesma propriedade. Os modelos como estes recém referidos 

falham porque não conseguem captar a natureza escalar da altura da vogal. Por isso, 

para Hymam (1975:55), a altura da vogal serve como um argumento para se  

questionar a binariedade dos traços distintivos. Na tentativa de chegar a uma solução 

adequada para esta questão, Ladfoged (1975) propõe um sistema de traços cujos  

valores são múltiplos, dando à altura uma interpretação escalar.  

A proposta de Goldsmith para as vogais (1985, 1987, 1990) constitui uma 

abordagem segundo a qual os traços que definem os sistemas de vogais são 

equipolentes ou privativos. Enquanto estes implicam oposições binárias como em 

(26), aqueles produzem um sistema ternário como ilustrado em (27 ) 

(26 )     

 T 

 | 

 X X 

 

 



(27) 

 +T -T 

   |   | 

   X   X   X 

 

 

Goldsmith (1993:43) diz que um sistema canônico de 5 vogais é o resultado 

fonológico de um sistema de dois traços: um traço privativo, de abertura; um traço 

equipolente, de arredondamento ou posterioridade. Abaixo, pode-se observar que os 

traços estão em tiers separados. Um schwa, por esse modelo, é formado quando 

traços não são associados a V no tier CV 

 (28) 

[-arred] [-arred]  [+arred] [+arred] 
| |  | | 

V V V V V 
 | | |  
 [baixo] [baixo] [baixo]  
     

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 
 

 

Para definir um sistema de 7 vogais, como o do Português e de alguns 

dialetos italianos como Calvello, Salentino e Servigliano, Goldsmith (1987:124) 

emprega dois traços equipolentes [±arredondado, ±baixo], como em (29): 

(29) 
 

 -arred -arred -arred  +arred +arred +arred 
| | |  | | | 

V V V V V V V 
 | | | | |  
 -baixo +baixo +baixo +baixo -baixo  
       

/i/ /e/ /E/ /a/ /ç/ /o/ /u/ 
 



Um schwa é definido pela associação de [-baixo] a uma vogal no tier CV e, se 

nenhum traço estiver associado a V, será criada a vogal [π]. Dentro da proposta da 

Fonologia Harmônica os traços podem mudar de acordo com o nível . 

 Schane (1984, 1995) através da formulação da Fonologia da Partícula, 

pretende chegar a uma proposta que transcenda as limitações de um sistema de traços 

distintivos binários que, segundo ele, não consegue dar conta de forma esclarecedora 

de alguns fenômenos como, por exemplo, a inter-relação entre ditongos e 

monotongos.  Além disso, o autor deseja obter com seu modelo uma notação que 

consiga espelhar os processos descritos. O trecho a seguir ilustra o que deve ser 

entendido por espelhar: 

 

A palatalização de uma consoante vizinha de uma vogal frontal alta é geralmente 
vista como uma relação entre o aspecto palatalizado da consoante e o ambiente 
palatalizante da vogal que desejamos registrar. Chomsky e Halle (1968:305-308), 
discutindo os traços de vogal, notam que estes traços descrevem articulações 
secundárias nas consoantes. Eles comparam seu tratamento da palatalização que 
utiliza os traços [+alto e –posterior] com  traço mais antigo [+sharp]. As regras de 
(i) afirmam que uma consoante é palatalizada antes de vogal frontal alta. A Regra 
(i.a) exige traços independentes, não relacionados; (i.b) não 

 

(i) a 

C→ [+sharp] / − [V +alta, -posterior] 

 

      b 

C → [+alta, -posterior] / − [V +alta, -posterior] 

 

 

Com a finalidade de formular uma proposta que permita o espelhamento 

direto dos traços, Schane apresenta um sistema de traços unários composto de  três 

elementos primitivos: a, partícula referente à abertura; i e u, partículas relativas à 

tonalidade. Esses três elementos expressam os parâmetros de abertura, palatalidade e 



labialidade, respectivamente. De forma isolada correspondem às vogais [a], [i] e [u]; 

de forma combinada representam traços fonológicos como abertura ou fechamento –

a, palatalidade ou frontalidade –i, labialidade ou arredondamento –u. A descrição de 

outras vogais pode ser obtida através da combinação dessas partículas. Um sistema 

de 5 vogais é representado pela combinação de partículas conforme abaixo:  

(30)  

[i] [e] [a] [o] [u] 
i a a a u 
 i  u  

 

Para obter as vogais médias abertas de um sistema de 7 vogais como o do 

Português, o modelo propõe que [a] seja composto de duas partículas a. Schane 

(1995:596) diz que a representação da vogal [a] é determinada em função das outras 

vogais do sistema e do número de partículas de abertura utilizadas para caracterizá-

las. A vogal [a] terá o mesmo número de partículas de abertura que a vogal, ou 

vogais, de tonalidade mais baixa. Assim, [E] e [ç] resultam da combinação de duas 

partículas a e uma partícula i ou u, conforme representado a seguir.  

(31) 

[i] [e] [E] [a] [ç] [o] [u] 
 a  a  a  a a   
i i a a a u u 
  i  u   

 

Quanto à representação da altura das vogais, o autor chama a atenção para o 

fato de a notação proposta ser capaz de definir classes naturais, expressando 

corretamente a contiguidade de altura. Em seu sistema de representação, no qual está 



especificado o número máximo e mínimo de partículas |a| a classe das vogais [u,o,ç], 

por exemplo, fica expressa da seguinte forma: 

(32) 

[u,o] {ua 1
0}={u(a)} 

[o,ç] {ua1}= {ua2
1}={ua(a)} 

[u,o,ç] {ua0}= {ua2
0}={u(a)(a)} 

 

 Segundo Schane, a utilização de partículas múltiplas de abertura se justifica 

pelo fato de as línguas apresentarem mudanças gradativas na altura das vogais, isto é, 

o mais comum é ocorrerem mudanças nas línguas que levantam ou baixam as vogais 

em um grau: [e, o] para [i, u], ou [E,ç] para [e,o], por exemplo. Além disso, o autor 

refere-se ao fato de as partículas poderem funcionar de forma independente. Nesse 

modelo, o ordenamento entre as partículas não tem consequências, isto é, em um 

sistema de 7 vogais, o [o], por exemplo, pode ser descrito como {a,u} ou como 

{u,a}. O mesmo já não ocorre na proposta da Fonologia da Dependência (Anderson e 

Jones, 1977; Anderson e Ewen, 1987; van der Hulst, 1989). Esse modelo incorpora a 

noção conhecida da sintaxe, segundo a qual há uma relação assimétrica entre 

elementos, a  relação cabeça-modificador. O modelo da Dependência trabalha 

também com traços monovalentes semelhantes às partículas: [frontal], [arredondado] 

e [soante] (ou [aberto]), representados por |i|, |u|, e |a|, respectivamente. Ewen 

(1995:573-4) diz que o modelo prevê para aqueles sistemas que têm mais de uma 

vogal média o traço [ATR] ou [tenso]. Esse traço, no entanto, deve ser utilizado 

somente para os sistemas em que o [ATR] é o traço capaz de dividir o conjunto de 

vogais da língua em dois subconjuntos envolvidos no processo de harmonia, o que é 

o caso de algumas línguas africanas, mas não é o do português. O português  tem 



características que o enquadram em outro tipo de sistema citado pelo autor, no qual a 

relação estabelecida entre /e/ e /i/ não é diferente da relação entre /e/ e /E/. Nesses 

sistemas os processos tais como levantamento ou abaixamento que atingem as vogais 

/i, e, E, a/, por exemplo, são escalares e, por se tratar de uma escala, não seria 

adequado utilizar [ATR] para distinguir apenas dois dos membros que a compõe. 

Para tais sistemas, a Fonologia da Dependência propõe que a diferença entre o par de 

vogais médias seja determinada em função da proeminência relativa dos dois traços 

que as compõem. No caso das vogais /e/ e /E/, ambas contêm os traços |i| e |a|, só que 

para /e/, o  traço |i| governa |a|, enquanto para /E/, o traço |a| governa |i|. A diferença 

entre esse par está na proeminência da soância: /E/ é mais soante do que /e/. Desse 

modo, a altura da vogal pode ser caracterizada como uma escala que envolve a 

proeminência relativa de dois componentes de altura de vogais. 

Clements (1989a) propõe outra abordagem para a descrição da representação 

dos segmentos vocálicos. Segundo o autor, embora não seja dito, todas  as propostas 

que surgiram como alternativas para o modelo binário formulado no SPE, mantêm a 

idéia de original de Chomsky e Halle, segundo a qual vogais e consoantes se 

caracterizam por diferentes conjuntos de traços. Para Clements (1989a:5), ponto de 

articulação e grau de constrição de consoantes e vogais podem ser descritos com o 

mesmo conjunto de traços. Um sistema unificado oferece, segundo o autor, uma 

caracterização mais adequada da relação entre consoantes e vogais do que aquela dos 

sistemas existentes, tanto o standard como os alternativos. 

 A fim de captar a natureza escalar da altura da vogal Clements propõe a 

substituição do traço [alto] por [aberto]. A manutenção de [alto] traria problemas 



para sua formulação uma vez que seu valor interferiria na soma dos valores positivos 

que definem o grau de soância dos segmentos dentro da escala proposta. O grau de 

constrição das vogais, parâmetro relativo à abertura, seria representado pelos traços 

[baixo] e [aberto], os quais caracterizam vogais não altas e vogais baixas, 

respectivamente. Essa modificação tem o objetivo de integrar o traço de altura no 

conjunto de traços de soância. A escala de soância proposta pelo autor (1989a:19) 

está em (33): 

(33) 
 
O N L I E A  
- - - - - + baixo 
- - - - + + aberto 
- - - + + + vocóide 
- - + + + + aproximante 
- + + + + + soante 
0 1 2 3 4 5 escala de soância 

Onde: O=obstruintes; N= nasais; L=líquidas; I= vogais altas; E= vogais médias; A= vogais baixas 

 

De acordo com Clements (1989a:19), essa proposta de traços, além de dar 

conta dos contrastes fonêmicos e das classes naturais, complementa a escala de 

soância de tal forma que fica fácil explicar a organização dos segmentos nos 

processos de silabificação. Com a introdução desses dois traços, Clements consegue 

dar conta da diferença de grau de constrição existente entre as vogais /i, e, Q/, e das 

consoantes /d, n, l/, por exemplo. Assim, o comportamento escalar da altura dos 

segmentos vocálicos, como se observa nos casos de alternâncias em que cada vogal 

alterna um ponto, mais alto, ou mais baixo, na escala de constrição, pode ser 

expresso de forma adequada. Também a noção de escala, difícil de captar em muitos 

sistemas de traços binários como visto anteriormente, resulta naturalmente da ordem 

dos traços, conforme apresentado na escala de soância. A dificuldade para a 



descrição de sistemas de 4 alturas permanece. Clements, em uma nota, diz que o 

modelo ainda não consegue dar conta dos sistemas mais complexos e o traço de 

articulação [radical] continua sendo a alternativa para estes casos. 

A solução para o problema está no seu artigo intitulado On the representation 

of vowel height, também de 1989, no qual Clements propõe um parâmetro 

articulatório fonético único para a descrição da altura, sem precisar utilizar traços que 

há muito se mostravam problemáticos como [alto], [baixo] e [tenso/ATR]. Nesse 

trabalho, sobre a incorporação da altura da vogal na teoria de traços Clements diz: 

I will take a somewhat different approach to the integration of vowel height into 
feature theory, which draws upon some of the insights of multivalued and particle 
approaches but develops them in a different way. The central generalization 
captured by all the non binary features systems, regardless of their differences, is 
that vowel height forms a uniform articulatory and acoustic parameter with a 
potentially unbounded number of values. Within this parameter, height distintions 
form a series of ordered grades. (Clements1989a:20) 

 A partir da idéia de que a altura das vogais tem a mesma estrutura formal que 

a altura do tom, Clements (1989b:21) propõe que a altura das vogais se divida em 

dois registros primários de altura, mais alto e mais baixo, o primeiro designado pelo 

valor (-) e o último pelo valor (+). Os registros primários podem ser subdivididos, 

definindo assim outros graus de altura, os quais se organizam formalmente em um 

sistema hierárquico. Dentro deste sistema, altura expressa-se em termos de um único 

traço binário  [± aberto]. Em (34), pode-se observar a representação de sistemas com 

3 e 4 alturas conforme proposto pelo autor: 

(34) 

  i   e   a    i   e   E  a  
                      
Aberto 1 -   -   +    -   -   -  +  Primário  
                      
Aberto 2  -   +       -   +   +   Secundário 
                      
Aberto 3             -   +     Terciário 



Os vários valores de [aberto] que aparecem em tiers separados para definir a 

altura das vogais estão ligados a um nó de classe, chamado nó de abertura (Clements, 

1989b:23). O nó de abertura e o nó de ponto de vogais são dominados pelo nó 

vocálico. 

 Se a vogal não estiver especificada para um valor de [aberto] em uma certa 

camada, recebe o traço redundante, inserido por regras de redundância como as que 

estão em (35): 

(35) 

[+aberto n] → [+aberto n+1] 
[-aberto n] → [-aberto n-1]                            
  

Isto quer dizer que se a vogal for [+aberto1], será [+aberto2], [+aberto3], etc. 

Se for  [-aberto] em alguma camada, será [-aberto] na camada que estiver logo 

acima. Segundo Clements (1989b:24), essas regras têm a mesma forma daquelas 

exigidas para expressar as relações entre os outros traços de soância. Obtém-se 

assim a seguinte cadeia implicacional: 

(36) 

[+aberto1]→...[+aberton]→[+vocóide]→[+aproximente]→[+soante] 

 

O traço [aberto], capaz de ser subdividido quantas vezes for necessário, é 

capaz de expressar na escala de soância tantos graus de altura quantos forem 

necessários. Dessa forma, o autor resolve o problema que permanecia no artigo 

anterior. A escala reformulada fica como (37):  

 

 



(37) 

O N L I E E A  
   - - - + aberto1 
   - - + + aberto2 
   - + + + aberto3 
- - - + + + + vocóide 
- - + + + + + aproximante 
- + + + + + + soante 
7 6 5 4 3 2 1 escala de soância 

 

 Por essa formulação, no registro secundário, o grupo de altas e médias altas 

forma um grupo (ambas [-aberto2]) que se opõe às médias baixas ([+aberto2]). No 

entanto,  Clements chama atenção para o fato de existirem sistemas de vogais de 4 

alturas, nos quais o grupo das médias atua conjuntamente, formando um grupo que se 

opõe às vogais altas. Isso parece ser verdadeiro para o Português (cf. Wetzels 

1991,1992,1993) assim como para alguns dialetos italianos como o Servigliano (cf. 

Nilbert, 1998) e o Salentino (cf. Calabrese, 1986, 1991), cujos sistemas apresentam 

uma neutralização entre [e] e [E] na posição átona. Nestes casos, um sistema de 4 

alturas  teria a seguinte caracterização: 

(38) 

  i   e   E  a  
            
[aberto1] -   -   -   +  Registro primário  
            
[aberto2]  -   +    +   Registro secundário 
            
[aberto3]   -   -   +  Registro terciário 
 

Em sistemas desse tipo as implicações de (36) não se mantêm; o autor, 

porém, chama atenção para o fato de que todas as implicações da cadeia permanecem 

inalteradas. Desse modo propõe que as vogais médias ocupem a mesma posição na 



escala, o que torna o traço [aberto3] dispensável para a definição da escala de 

soância. Para Clements (1989b:25), em línguas como essas as duas alturas das 

vogais médias não são fonologicamente distinguíveis em termos de sua posição na 

escala de soância.  

Para um sistema de 4 alturas como o do português, que se caracteriza por ter 

uma série de processos de neutralização envolvendo as vogais médias, pelo que foi 

exposto nesta seção, o modelo de Clements (1989b) é o mais adequado para 

expressar tais fenômenos, uma vez que, através desse modelo, é possível expressar a 

gradiência dos processos. 

 

2.2 O sistema vocálico do PB 

 O sistema vocálico do PB é composto de 7 fonemas vocálicos que contrastam 

na posição tônica como se pode observar no conjunto mínimo em (39): 

 [s‘ako] [s‘Eko] [s‘oko] [s‘uko] 
 [s‘eko] [s‘iko] [s‘çko]  

 Existe, no entanto, uma assimetria manifestada nas posições não tônicas, 

envolvendo as vogais médias. A  neutralização que atinge o sistema elimina o 

contraste existente entre os fonemas /e/-/ε/, /o/-/ç/ na posição átona e também diante 

de consoantes nasais. O resultado da neutralização pode ser conferido nos exemplos 

em (40): 

(40) 

 Posição pretônica  Posição postônica Posição postônica final 
 [par‘ej &i]  [n‘omaj &i] [s‘aka] 
 [ser‘ej &a] [n‘umeru] [s‘aki] 
 [vid‘eyra] [m‘uzika] [s‘aku] 
 [portug‘es] [ist‘abulu]  
 [tuk‘anu]   



Os sistemas resultantes estão em (41) 

(41) 

a)        b)        c)     
 i    u    i    u    i   u 
  e  o      e  -         
   a        a       a   

 

Em (41a), na posição pretônica, desaparece a distintividade entre as vogais 

médias e a pauta fica reduzida a 5 fonemas. Em (41b), na posição postônica não 

final, ocorre, em muitos dialetos, além da neutralização das médias baixas, a perda de 

distintividade entre o /o/ e o /u/, como em [‘pErula], por exemplo, enquanto a 

distinção entre /e/ e /i/ é mantida (Câmara Jr., 1970:44).  Em (42c) a pauta das vogais 

átonas finais reduz-se a 3 fonemas.  

Essa série de neutralizações que atingem o sistema faz com que a qualidade 

das vogais seja, muitas vezes, previsível (Mattoso,1970; Harris, 1974; Leite, 1974; 

López, 1979, Quicoli, 1991; Wetzels, 188, 1991, 1992, 1993). 

Wetzels (1988), lançando mão do traço [ATR] para dar conta da diferença 

entre as vogais médias e médias baixas (e/o, ε/ç), propõe que o traço [ATR], por ser 

contrastivo somente para as vogais médias tônicas, não esteja especificado na 

representação subjacente das outras vogais, vindo a ser definido, em um estágio mais 

tardio da derivação, através de regras de preenchimento de traços. O autor, em 

artigos subseqüentes (1991, 1992, 1993), utilizando a fonologia autossegmental, mais 

especificamente a proposta de geometria de traços de Clements (1989a, 1989b), a 

qual substitui o traço [ATR] por graus de abertura, desenvolve novo estudo sobre as 



vogais médias, definindo a neutralização como uma operação de desassociação do 

traço [aberto3].  

O modelo de Clements, adaptado por Wetzels (1991, 1992, 1993) para um 

sistema de 4 alturas como o do PB, apresenta-se a seguir: 

(42) 

 i,u e,o ε,ç a 
aberto 1 - - - + 
aberto 2 - + + + 
aberto 3 - - + + 

 

Pode-se observar que a terceira camada é a responsável pela distinção entre as 

vogais médias: se ela for desligada, a oposição deixa de existir. Para Wetzels 

(1992:24) a neutralização das médias é uma conseqüência da seguinte regra: 

(43) 

Neutralização da Vogal não acentuada 

[-acento1]  
   
X  
  Domínio: Palavra fonológica 

[+vocóide]  
  

=  
[+aberto 3]  

 

De acordo com Wetzels (1992), as regras que neutralizam as vogais médias 

no PB se caracterizam por seu domínio (pé, palavra  ou fronteira de palavra) e por 

não estarem presas a qualquer tipo de condicionamento melódico. Em relação a essas 

regras que desligam o traço [ab3], o autor diz que ‘a condição [-acento1] não se 

refere a um traço que existe na representação fonológica porque acento é atribuído 

durante a derivação’(op. cit. p. 24); e assume a existência de uma convenção 



universal que marca todas as vogais de um domínio designadas como alvos para 

regra de neutralização, exceto as vogais acentuadas, marcadas para não sofrerem a 

regra. Isso quer dizer que a regra, conforme formulada acima, prevê que todas as 

vogais não acentuadas no domínio da palavra fonológica serão neutralizadas. Ao 

defender a plausibilidade de uma regra que se aplique somente a vogais [-acento1], 

Wetzels argumenta que, se a regra se aplicasse a todas as vogais, não haveria forma 

de verificar o contraste subjacente entre as médias. 

Considerando o comportamento das regras de neutralização das átonas no 

sistema e  as características de regras lexicais e pós-lexicais (cf. seção ), Wetzels 

propõe que, por serem regras que não apresentam exceções e serem obrigatórias no 

nível da palavra, são regras pós-lexicais.  

O autor discute também o comportamento das vogais médias acentuadas. A 

partir da observação de duas regularidades condicionadas prosodicamente, postula 

regras de neutralização como o Abaixamento Datílico  e o Abaixamento Espondeu. 

O Abaixamento Datílico é formulado como uma restrição prosodicamente 

condicionada que proíbe vogal média alta em palavras proparoxítonas não-derivadas 

(‘célula’, ‘abóbora’, ‘depósito’) e como uma regra lexical que se aplica a palavras 

derivadas (‘esquelético’, ‘autódromo’). O abaixamento apresenta características 

condizentes com as de uma regra lexical por apresentar exceções (‘bêbado’, ‘fôlego’) 

e também por não se aplicar a uma categoria de palavras, no caso, verbos. Para 

Wetzels o Abaixamento Datílico funciona como uma restrição estática no léxico 

permanente, uma Condição de estrutura morfêmica, e como uma regra de mudança 

de traços que atua no nível 1, em palavras derivadas. 



O Abaixamento Espondeu expressa a proibição de vogais médias altas em 

paroxítonas terminadas em sílabas pesadas (‘dólar’, ‘móvel’). As palavras que 

sofrem essa regra têm em comum com aquelas que sofrem Abaixamento Datílico, 

além da qualidade vocálica relacionada ao acento excepcional, o fato de também 

atuar como restrição a palavras não derivadas e como regra lexical em palavras 

derivadas. 

 Com dois princípios apenas, é possível definir os valores fonéticos dos traços 

de altura subespecificados das vogais não acentuadas (Wetzels: 1992:52).  

Especificação de abertura de vogais não acentuadas 

Especificações perdidas de traços de abertura são fornecidos:  

a) pela aplicação de regras de redundância existentes e, na ausência de 

qualquer regra de redundância, 

b) pela atribuição do valor de traço não marcado (negativo). 

 Desses dois princípios, o primeiro é aplicável a vogais acentuadas 

neutralizadas. A regra de redundância que preencheria o valor do traço [aberto3] 

reproduzida de Wetzels (1992:53) está em (44):  

(44) 

[O abertox] → [+ abertox]   /   [V  +ac] 
 
 
 No caso das não acentuadas a regra de redundância seria: 
 
(45) 
 
[O abertox] → [- abertox] 
 Segundo essa regra, uma vogal não especificada para o traço aberto, por 

redundância, adquire o valor negativo do mesmo. É importante observar que esta 

regra deve ser aplicada depois da regra mais específica (44).  



3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

Bloomfield (1933:160) diz que na língua encontramos duas espécies de 

unidades formais: as formas livres e as presas. Estas, por não terem autonomia, 

precisam estar ligadas a outras para que se formem unidades comunicativas. As 

formas livres, por seu turno, ainda que isoladamente, funcionam como unidades para 

a comunicação. No plano mórfico, uma palavra é formada de um radical e de afixos 

derivacionais e ou flexionais. É chamada radical a parte da palavra que existe antes 

de qualquer afixo. Muitas palavras são constituídas apenas pelo radical, no caso, 

morfemas livres ou morfemas lexicais, são exemplos : ‘sol’, ‘café’ e ‘fútil’. Os 

morfemas presos, por sua vez, não ocorrem isoladamente. Isso pode ser observado 

em radicais como /menin/ de ‘menino’ ou /form/ de ‘formação’.  

De acordo com a literatura, morfemas afixos, elementos que constróem a 

estrutura da palavra, podem ser divididos em duas categorias funcionais maiores: 

morfemas derivacionais e morfemas flexionais. A flexão e a derivação são os dois 

principais processos de formação de palavras. Na derivação, os morfemas 

derivacionais podem formar palavras mudando o significado da base, sem 

necessariamente mudar a classe gramatical (‘útil’–‘inútil’), ou mudando a categoria 

gramatical (‘triste’- ‘tristeza’). Na flexão, os morfemas flexionais, diferentemente 

dos derivacionais, não alteram a classe gramatical dos vocábulos e tampouco mudam 

o significado referencial da base pois fazem menção à mesma entidade. Na verdade, 

o que fazem é mudar a forma das palavras para que elas possam se ajustar a um dada 

estrutura sintática (Katamba, 1993).  

Os sufixos flexionais são responsáveis pela definição do gênero e do número 

dos vocábulos e os derivacionais pela formação de novas palavras. Os sufixos 



derivacionais são classificados em dois grupos: os neutros e os não-neutros 

fonologicamente. Essa distinção é feita com base no comportamento desses sufixos 

durante os processos de formação de palavra. Na fonologia estruturalista, a diferença 

de comportamento entre afixos neutros e não neutros é caracterizada pela distinção 

entre afixos primários e secundários (Bloomfield, 1933). Segundo essa proposta, 

morfologia e fonologia não interagem e a regularidade dos padrões de sons sensíveis 

à morfologia são parte da morfofonologia. Na teoria fonológica gerativa clássica, 

assim como nas teorias que a sucederam - Fonologia Lexical, Fonologia Prosódica, 

Fonologia Harmônica, entre outras -, é defendida a interação entre a fonologia e a 

morfologia.  

O ordenamento dos estratos do léxico, proposto pela Fonologia e Morfologia 

Lexical, consegue refletir o ordenamento dos processos de formação de palavra, 

explicitando as relações que se estabelecem entre a morfologia e a fonologia. Pode-se 

entender o comportamento diferenciado dos afixos em função do estrato ao qual eles 

pertencem. A cada estrato do léxico está associado um conjunto de regras 

morfológicas de construção de palavras (Katamba 1993:92).  

 Os modelos de Fonologia Lexical propostos para o português (Lee, 1995; 

Moreno, 1997) apresentam posição convergente no que concerne ao comportamento 

dos sufixos na língua. Para os autores, existem dois tipos de sufixo, os chamados 

sufixos de Classe I, que entram no estrato 1; e os sufixos especiais da formação 

produtiva, de Classe II, que entram no estrato 2. São eles: -(z)inho, -mente e –íssimo, 

responsáveis pela formação de diminutivo, advérbio e pela expressão de grau, 

respectivamente.  



 À luz da teoria pode-se entender porque há mais de uma ordem possível entre  

sufixos de um mesmo nível e porque sufixos de níveis diferentes estão restritos a um 

único ordenamento, ou seja, sufixos pertencentes ao extrato 2 não podem anteceder 

os do estrato 1. Os sufixos formadores de substantivo –ico e –ista, por exemplo, 

pertencentes ao mesmo estrato e podem trocar de posição durante a derivação de uma 

dada palavra, como ocorre em (46a). Já o mesmo não sucede com sufixos 

pertencentes a estratos distintos (46b) 

(46) 

(a) academia → acadêmico → academicista  (ico+ista) 
    arte → artista → artístico (ista+ico) 
(b) estrutura → estrutural → estruturalmente (al +mente) *(mente+al)  
     cheiro → cheiroso → cheirozinho (oso+zinho) *(zinho+oso) 

 

Para Moreno (1997:87) todo radical português é consonântico. Tal afirmação 

harmoniza-se com o fato de os sufixos derivacionais do português, geralmente, 

iniciarem por vogal e terminarem em uma consoante que receberá um marcador. 

Assim, seguindo esse raciocínio, para a derivação de uma palavra como ‘paternal’ 

não é necessário derivar primeiramente ‘paterno’ para depois apagar o marcador e 

adicionar o sufixo –al. A derivação ocorre a partir de um radical e não de um 

vocábulo. Para o autor, isso simplifica o sistema. 

  

3.1 A morfologia do nome no português 

Ao tratar da constituição morfológica do verbo e do nome em português, 

Câmara Jr. (1970:86) propõe que seja feita a distinção entre radical e tema. O tema é 

um radical ampliado, no qual está contida a vogal que se faz presente na flexão tanto 

nominal como verbal. Tais vogais, –a, -e, –i, para verbos e –a, -e, –o para nomes, 



chamadas temáticas, são responsáveis, nos verbos, pela sua colocação em uma 

determinada classe morfológica, a saber, 1a, 2a ou 3a conjugação; e, nos nomes, 

possuem a função de completá-los, além de definirem sua classe flexional. Nem 

sempre essas vogais estão presentes na superfície de verbos e nomes, como é 

possível observar a seguir: 

 
a) pens + a + e + i  → pensei 
b) mov + e + o       → movo 
c) mal + a + eiro    → maleiro 

 

O verbo, considerado como o “vocábulo flexional, por excelência, dada a 

complexidade e multiplicidade de suas flexões” (op. cit. p.104), é constituído pelo 

tema e pelas desinências, ou morfemas flexionais, que encerram as noções 

gramaticais de tempo-modo e número-pessoa, como exemplificado abaixo.  

 
a) cant + a + va + mos  = T (R + VT) + SF (SMT + SNP) 
b) cant + a + mos 
c) cant + (a) + e + i 
 

Quanto à estrutura do nome, ou não-verbo, o autor sugere que seja o tema a 

forma básica, isto é, um radical seguido de uma vogal temática (doravante VT). Há, 

porém, nomes nos quais  essa vogal não está presente: são as chamadas palavras 

atemáticas. Para Câmara Jr. (1970:86), assim como para  Luft (1974:92), tais 

palavras limitam-se aos casos oxítonos do tipo ‘alvará’, ‘candomblé’, ‘noitibó’, 

‘urubu’, ‘tupi’. Em relação a palavras terminadas em consoantes pós-vocálicas como 

‘feliz’ e ‘mar’, por exemplo, há, segundo os autores, uma forma teórica –e, 

observável após a flexão de número: ‘felizEs’ e ‘marEs’. Câmara Jr. (1975:81) 

postula essa forma teórica baseando-se no fato de os nomes terminados pelas 



consoantes –r, -s, -l, no singular, serem provenientes da 3a declinação latina de tema 

em –e. Nesses casos teria havido uma ressilabação e, como conseqüência, as 

consoantes líquidas e a sibilante teriam passado a ocupar a coda da sílaba anterior, 

sendo o –e apagado. Ao falar sobre a ligeira diferença formal entre  substantivos e 

adjetivos, referindo-se às palavras com tema em –e, o autor diz: 

Estes (adjetivos), mais do que aqueles (substantivos), estão quase exclusivamente 
distribuídos  nos dois temas em –o e em –e, e os de tema em –e (concretamente em –
e como grande, ou teoricamente em –e, como feliz, a rigor *felize, como indica o 
plural felizes) não apresentam flexão de feminino como os de tema em -o. 

(Câmara Jr. Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa, 1970 [1995], p.87) 

 

Luft (1974:94), ao tratar desse fato, diz que, nos nomes, a vogal temática –e 

desaparece em razão de uma regra fonológica que atua quando {e} está entre r, l, z, n 

e O (zero). Para Bisol (1992) e Moreno (1997), além daquelas terminadas em vogal 

tônica, são consideradas atemáticas as palavras terminadas em consoante. Harris 

(1983, 1991), em seu estudo sobre o espanhol, apresentara esse mesmo ponto de 

vista, incluindo no rol das atemáticas também as palavras terminadas em -e átono. O 

–e final de palavras como ‘padre’ e ‘lebre’, por exemplo, só seria incorporado ao 

molde da palavra porque as seqüências -dr e -br não constituem uma coda permitida 

na língua. Se, por outro lado, o léxico apresenta vocábulos como ‘prole’ e ‘mole’, 

tais palavras, diz o autor, superficializam-se com este –e imprevisível porque são 

lexicalmente marcadas. O número reduzido de palavras terminadas em –e átono 

seguindo as consoantes /l/, /r/, /N/ sustenta sua hipótese. 

Moreno (1997:41) chama atenção para diferença existente entre os elementos 

vocálicos que completam o radical em nomes e verbos, classificados por Câmara Jr. 

e Luft como VT. Tal diferença decorre basicamente do seguinte fato: enquanto os 



elementos vocálicos são sistematicamente apagados nas formas resultantes da 

derivação de um tema nominal (cf. ‘caseiro’ de cas+a+eiro), nas derivações 

deverbais, podem ser mantidos, aparecendo como uma espécie de VT interna da 

forma que surge (cf. ‘pensamento’, de  pens+a+r+mento). Em outras palavras, 

enquanto palavras derivadas de verbo mantêm VT, palavras derivadas de nome não a 

mantêm. 

Uma nomenclatura alternativa para caracterizar a diferença de 

comportamento da vogal que acompanha o radical no nome e no verbo foi proposta 

por Harris (1983, 1991). Para ele, no caso dos nomes, a vogal final, pelas suas 

características peculiares, é um Elemento Terminal (ET), nomenclatura usada no 

artigo de 1983, que significa o mesmo que Marcador de Palavra (MP), nomenclatura 

usada no artigo de 1991. Dessa forma, torna-se mais clara a diferença entre vogal que 

completa o radical do nome e a que completa o do verbo. Para Harris (1991) a 

presença de um MP caracteriza uma palavra completa derivacional e flexionalmente, 

sendo esta sua propriedade morfológica primária.  

Moreno (1997:42) demonstra sua preocupação para com a definição da 

natureza destes segmentos vocálicos que, tanto no Português como no Espanhol, 

costumam completar os vocábulos nominais e, tradicionalmente, são tratados, ora 

como VT, ora como marcador de gênero. Saber mais sobre essas vogais que, 

segundo o autor,  “constituem um dos problemas para uma teoria que postula a 

aplicação cíclica de regras à medida que o vocábulo derivado vai sendo formado” 

elucidaria o papel desempenhado por elas em regras de atribuição de acento, por 

exemplo. Para o estudo  da metafonia, considerada nesta tese como regra lexical, 

saber sobre a natureza dos marcadores de palavra, assim como sobre a dos 



marcadores de gênero e, mais precisamente, sobre o momento exato da derivação em 

que esses elementos se associam ao vocábulo é tarefa essencial, uma vez que esta 

vogal é o gatilho  para a  regra de metafonia.  

  

3.2 Os marcadores, o gênero e a classe flexional 

 Sobre os vocábulos nominais do espanhol, Harris (1991) observa que 

advérbios, adjetivos, substantivos, pronomes e determinantes terminam, muito 

freqüentemente, com a vogal -o. Em função desse fato, não raro, gramáticas 

escolares do Espanhol associam  -a e -o, a morfemas de feminino e masculino, 

respectivamente. Ao fazerem isso, os autores confundem sexo biológico, gênero 

gramatical e classe flexional.  

O mesmo fenômeno pode ser encontrado no Português. Câmara Jr. (1970:88) 

faz referência à forma “incoerente e confusa” que caracteriza a apresentação da 

flexão de gênero nas gramáticas tradicionais. Segundo ele, isso decorre devido à 

incompreensão semântica relativa à natureza do gênero, erroneamente confundido 

com sexo. Diz o autor que ‘o gênero é uma distribuição em classes mórficas, para os 

nomes, da mesma sorte que são as conjugações para os verbos’. A diferença tem a 

ver com o fato de as conjugações verbais não terem a menor implicação semântica; 

‘calar’, por exemplo, é um verbo da 1a conjugação, não por sua significação, mas 

sim pela vogal temática. Já o gênero cria a oposição masculino-feminino que muitas 

vezes serve para distinguir seres e coisas por certas qualidades semânticas, como em 

urso-ursa e jarro-jarra, entre outros. 

Câmara Jr., ao fazer tais afirmações acaba por fundir três noções: a de VT, 

elemento que se junta a raiz para formar um tema, a de marcador de gênero e a de 



marcador de classe. O trabalho de Harris (1991) sobre os Marcadores e o Gênero 

discute exatamente o vínculo existente entre esses três domínios. Através de um 

estudo exaustivo sobre os não-verbos do espanhol, o autor mostra a inter-relação 

estabelecida entre gênero, sexo, classe flexional para, a partir dela, mostrar a 

autonomia de cada um desses domínios. Segundo ele, sexo tem a ver com biologia e 

é matéria da semântica, gênero envolve a concordância e a sintaxe; e classe flexional, 

definida pela terminação, é matéria da morfofonologia dos itens individuais.  

Os dados do espanhol, assim como os do português, mostram que a 

associação entre os domínios pode ser identificada dentro de subclasses particulares 

de palavras. Há uma associação possível entre sexo e gênero masculinos e o 

marcador –o, e entre sexo e gênero femininos e o marcador –a, na subclasse de 

nomes que se referem a seres vivos, como pode ser verificado em (47): 

(47) 

menino – menina 
tio – tia 
gato –gata 
 

 Ocorre ainda outro tipo de associação, o qual envolve, ao invés dos conceitos 

de feminino-masculino, conceitos de coletivo para o feminino (ramo-rama, ovo-ova) 

e de  dimensão também para o feminino (barco-barca), por exemplo. 

No entanto, não é constante a relação entre gênero e marcador, muito menos 

entre sexo, gênero e marcador. Isso é o que fica evidente a partir da observação dos 

exemplos do espanhol apresentados por Harris: 

 

 

 



 (48) 

a) poeta virago    
b) doctor doctora  
c) conyuge conyuge  
d) sirviente sirvienta  
 

 A partir desses exemplos, semelhantes aos do português, pode-se observar em 

a) uma forma masculina com marcador –a; e uma forma feminina com marcador –o. 

Em b), um substantivo sem marcador no masculino e com marcador –a no feminino. 

No caso da palavra ‘cônjuge’, em c), sem ainda entrar no mérito da vogal –e final, 

pode-se observar que é um vocábulo sempre do gênero masculino, 

independentemente de sexo, usado tanto para ‘esposo’ como para ‘esposa’. Assim é 

também o caso de ‘testemunha’, vocábulo sempre feminino, aplicado para ambos os 

sexos. d) mostra a oposição masculino-feminino, em acordo com o sexo, mas com –

e, associado ao masculino, e –a, ao feminino. Esse exemplo do espanhol equivale ao 

par mestre-mestra do português. Da observação destes dados, a conclusão a que se 

chega é a mesma a já chegaram muitos estudiosos,  ou seja, embora muitas vezes 

marcador, gênero e sexo estejam imbricados, não há como afirmar que um marcador 

esteja sempre associado a um dado gênero e a um determinado sexo. São, por isso, 

como afirma Harris, domínios autônomos.  

O estudo de Harris propõe representações formais independentes para estes  

domínios. O gênero gramatical é representado, segundo o autor, por uma marca de 

gênero privativa [f]. Tal proposta já havia sido feita duas décadas antes por Câmara 

Jr. (1970, 1971, 1972, 1975), que propôs o mesmo para o português e em artigo 

intitulado Considerações sobre o gênero em português defendendo o traço privativo 

[f]. Diz o autor: 



O feminino é em português como uma particularização morfo-semântica do 
masculino, uma forma marcada pela adjunção da desinência /a/. Para usarmos a 
terminologia de Trubetzkoy, trata-se de uma oposição privativa, onde uma forma 
marcada pela desinência de feminino se afirma em face de uma forma não-marcada, 
ou de desinência O (zero) para o masculino. Em regra as nossas gramáticas 
pressupõem, ao contrário, uma oposição equipolente na flexão do gênero. Admitem, 
em face de uma desinência –a de feminino –o de masculino, pelo modelo lobo-loba. 
Essa interpretação do jogo flexional não é, porém, descritivamente econômica, pois 
deixa de fora flexões como mestre-mestra e autor-autora. (CÂMARA Jr. Mattoso. 
Considerações sobre o gênero em português. In Diversos,  1972, p119) 

 

Segundo Harris, o funcionamento do gênero, para que possa ser entendido, 

deve ser observado sob dois aspectos: 1) cada uma das categorias de palavras que 

possui marcador (Nome, Adjetivo, Advérbio, Pronome e Determinante) leva a 

generalizações particulares; 2) os vocábulos nominais, que no espanhol podem 

apresentar como marcador de palavra qualquer uma das vogais, opcionalmente 

seguidas de –s, podem ser divididos em três classes hierarquicamente relacionadas, 

divididas em: a) núcleo interno (inner core); b) núcleo externo (outer core); c) 

resíduo (residue). As duas primeiras classes contêm os casos não-marcados e a 

última, os marcados. Os exemplos estão a seguir: 

(49) 

núcleo interno núcleo externo resíduo 
masc. fem. masc. fem.   
filho filha padre mulher problema  
porto porta mar lebre tribo  

 
 

Conforme a classificação de Harris (1991:32), há, na classe dos chamados 

protótipos, núcleo interno, uma regularidade entre a relação marcador-gênero. Os 

marcadores –o, e –a coincidem com masculino e feminino, respectivamente. Na 

classe dos casos considerados pelo autor como levemente desviantes, núcleo externo, 

estão aquelas palavras consideradas sem marcador. Na terceira classe, o resíduo, 



estão contidas as palavras que não fazem parte do núcleo, palavras masculinas com 

marcador –a e palavras femininas com marcador –o 8.  

Quanto a classes flexionais, Harris (p.29) propõe, como Câmara Jr., que 

também sejam identificadas privativamente. O grupo de palavras terminadas pelo 

marcador –o constitui a classe ‘default’, não possui, pois, qualquer marca lexical. Há 

ainda dois outros grupos: um terminado por –a, que recebe a marca –a; e outro sem 

marcador, que recebe a marca ]O:  

(50) 

Sdo Libro (m) Libra (f) Libre Dia (m) 
UR do radical /libr/ /libr/ /libr/ /di/ 
categoria n n a n 
gênero  f   
classe   ]O ]a 

 

As três primeiras palavras, ‘libro’, ‘libra’ e ‘libre’, são exemplos do tipo de 

palavra que fazem parte do núcleo, sendo as duas primeiras pertencentes ao núcleo 

interno e a última ao núcleo externo. Casos como ‘o dia’, ‘o dilema’ e ‘a tribo’  

pertencem ao resíduo. Através da representação, pode-se observar que as palavras só 

têm marca para gênero no caso de serem femininas. Em relação à classe flexional, 

através da notação proposta, são não-marcadas apenas as palavras pertencentes ao 

núcleo interno.  

O autor propõe também um conjunto de regras de redundância que servem 

para fornecer a informação morfológica previsível: 

a) Regra de marcador de feminino (Feminine Marker Rule) 

f→  ]a 

                                                        
8 Há poucas palavras que entram nessa classe; os exemplos são ‘libido’, ‘tribo’, ‘soprano’ e ‘virago’- 



b) Regra de realização de marcador (Marker Realization Rule) 

Para uma forma do nível Xo, insira um /a/ sufixal se a raiz estiver marcada 

]a, nos demais casos insira o sufixo /o/. 

 

 Harris (op. cit. p. 45) salienta que a Regra de realização de marcador não 

contém qualquer menção sobre gênero ou sexo, o que fica claro na formalização da 

regra, exatamente pela ausência de referências a esses elementos, ficando assim 

evidente a independência desses domínios, uma vez que a regra expressa somente 

uma generalização morfológica. 

 Sobre a realização fonológica dos marcadores o autor diz que nos casos 

normais –o e –a aparecem como substância fonológica. “A idéia básica é a de que 

marcadores são morfemas flutuantes – isto é, segmentos lexicalmente não 

associados ligados a um molde prosódico no curso da derivação” (op. cit. p. 55 - 

Nota de rodapé). 

Depois de analisar os dados minuciosamente, pesquisando a relação entre 

gênero, sexo e classe flexional em cada uma das categorias gramaticais de não-verbo, 

Harris propõe para todas elas a seguinte forma canônica (56): 

[[radical](v)(s)]xo 

  

Para o autor, no espanhol, todas as raízes, radicais e afixos pertencentes a 

categorias maiores; são morfemas presos. Uma palavra prosódica completa surge da 

afixação do afixo ao radical, os quais devem estar presos a um molde prosódico. As 

propriedades do molde, conforme apresentado pelo autor (p56), são: 

                                                                                                                                                             
além da escassa produtividade, esta classe tende a migrar para o núcleo. 



(51)  

Molde do Marcador de Palavra 
 Significado – nenhum 
 Representação Subjacente- /VC/ 
 Categoria - Xo 
 Contexto – radical]NA___ 
 Outros- não cíclico fonologicamente  
 
 Abaixo, tem-se a ilustração  da proposta do autor: 
 
   
 libros libras 
Entradas lexicais /libr-/ /libr-/ 
         f 
Concatenação de molde CVCC] VC] CVCC] VC] 
  |  |  |  |    |  |  |  | 
  l  i  b r  l  i  b r 
   
Morfologia :Sufix. de Plural CVCC] VC] CVCC] VC] 
  |  |  |  |        |  |  |  |  |        | 
  l  i  b r      s  l  i  b r      s 
   
Morfologia: gênero fem. CVCC] VC] CVCC] VC] 
realização de marcador  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  | 
  l  i  b r  o s  l  i  b r  a s 

 
 

O morfema de plural /s/ não está associado lexicalmente ao ‘slot’ prosódico. 

Durante a derivação, por ser um sufixo, prende-se à posição C disponível no molde 

que está à direita. Casos como ‘lunes’ do espanhol e ‘pires’ do português têm a 

posição C final preenchida por um /s/ idiossincrático. Nos casos de singular a 

posição C permanece vazia. 

A representação a seguir mostra como ficam, por esta proposta, os casos de 

palavras sem marcador. A regra de realização de marcador não se aplica porque essas 

formas apresentam a marca ]O. A posição V não tem matriz fonológica e, quando a 

posição é silabificada, regras de redundância preenchem a posição com traços de 

uma vogal default, o –e.   



(52) 
 

 
 singular plural singular plural 
 par  part  
Entradas lexicais /par-/  /part-/  
        ]O          ]O  
            f  
Concatenação de molde CVC] VC] CVC] VC] CVCC] VC] CVCC] VC] 
realização de marcador(NA)  |  |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 
  p a r  p a r  p a r t p a r t 
     
Morfologia :Sufix. de Plural CVC] VC] CVC] VC] CVCC] VC] CVCC] VC] 
  |  |  |         |  |  |       |  |  |  |  |          |  |  |  |       | 
  p a r  p a r      s  p a r t        p a r t        s 
     

     σ   σ   σ           σ    σ          σ 
     

silabificação CVC] VC] CVC] VC] CVCC]VC] CVCC]VC] 
  |  |  |       |  |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |      | 
  p a r          p a r      s  p a r t        p a r t      s 
     

     σ     σ   σ           σ    σ           σ 
     

Regras fonol. de redundância  CVC] VC] CVC] VC] CVCC]VC] CVCC]VC] 
  |  |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  | 
  p a r          p a r   e s  p a r t   e    p a r t    e s 
 

 

Assim, através de sua proposta, Harris postula a existência de um marcador 

flexional para os nomes que na sua forma pura tem como única função agrupar os 

itens lexicais em classes flexionais. São peças formais que se fixam à direita da raiz 

formando uma palavra prosódica. O fato de permitirem a silabificação de grupos não 

silabificáveis, como a seqüência /nt/ do radical /cint-/ na palavra ‘cinta’, é apenas um 

‘serviço fonológico incidental’ (op. cit. p59). É um marcador de classe flexional 

antes de ser marcador de gênero. O fato de nomes, adjetivos e especificadores terem 

masculinos, femininos ou, ainda, gênero ambíguo; e de advérbios, que são 



estritamente sem gênero, estarem presentes em várias classes flexionais, é evidência 

de que eles, definitivamente, não podem ser confundidos com gênero gramatical.  

 Menuzzi (1993:23) reconhece a generalização descritiva alcançada por 

Harris, mas entende que existem razões para questionar o molde prosódico proposto, 

pelo  menos em relação aos dados do português. Para Menuzzi, o primeiro problema 

surge da afirmação de que a epêntese do –e é uma regra desencadeada pela existência 

de uma posição V, vazia  no molde VC (cf. quadro acima). Os dados do PB mostram 

que em casos como os das palavras ‘advogado’, ‘rítmico’, ‘pacto’, por exemplo, nos 

quais consoantes obstruintes deveriam ocupar a posição de coda, ocorre uma 

epêntese dentro do radical para evitar consoantes com o traço [-soante] na coda, e 

observam-se os outputs [a.dZi.vo.’ga.du], [‘{i.tZi.mi.co] e [‘pa.ki.tu]. O autor 

argumenta que não há, nesses casos, evidência independente para sustentar a 

postulação de uma posição preexistente vazia de V, sendo mais adequado dizer que a 

posição de V é inserida por regras de silabificação. Reforçando sua posição, Menuzzi 

chama atenção para o fato de não haver alteração no acento primário depois da 

epêntese, o que significa que o /e/ inserido não conta para o acento.  

No que concerne às palavras terminadas em consoante, o autor considera 

mais atrativo pensar que, nos casos em que surge a vogal (‘mar’-‘mares’, ‘feliz’-

‘felizes’), ela é também introduzida pela silabificação  e não como propõe Harris por 

causa da posição preexistente no molde, ou seja, nomes terminados em consoante 

não precisariam de uma posição V vazia predeterminada para a flexão de plural.  

Ademais, nomes atemáticos terminados em vogal tônica, estando presos ao 

molde VC, estariam sujeitos a sofrer a epêntese (‘jacaré’→ *‘jacaréis’, por 



exemplo)9. Lee (1995:37), em sua tese, faz referência a outras formas agramaticais 

que podem surgir da aplicação do molde para formação de plural de palavras 

atemáticas terminadas em consoante nasal, como no caso de ‘fã’, cujo plural, se 

aplicado o molde, seria ‘fanes’.  

Exemplos de palavras derivadas como ‘matagal’ e ‘chuvarada’ são citados 

pelo autor (op. cit. p.40) como evidência da presença de marcadores de palavra no 

interior de vocábulo. Para ele, isso indica que o marcador de palavra existe antes do 

nível flexional (nível 2) e, portanto, casos como esses criariam problemas para a 

proposta de Harris, uma vez que segundo ela o marcador de palavra só será afixado 

ao radical, após a flexão de número.  

No entanto, se examinados com cuidado, os dados do português não oferecem 

evidências que sustentem a crítica de Lee. Palavras nas quais a vogal terminal se 

mantém entre o radical e o sufixo são raramente encontradas na língua. Os exemplos 

citados pelo autor são problemáticos, à medida que existem poquíssimas palavras 

como ‘matagal’, e quanto à palavra ‘chuvarada’, diz o dicionário Aurélio (versão 

eletrônica 2000) tratar-se de uma  formação do tipo [[chuv]arada], como em 

‘cusparada’ e ‘folharada’, entre outros poucos exemplos. Essa mesma posição é 

defendida por Câmara Jr. (1971:45), para quem o sufixo –arada é um alomorfe de –

ada (cf. a equivalência de ‘chuvarada’ e ‘chuvada’). O que se observa no português, 

por via de regra, é a ausência de marcador entre o radical e o sufixo.  

Para Harris (1983:91), o marcador de palavra entra somente depois da 

sufixação como em (53): 

 
                                                        
9 Lee (1995:38), ao referir-se a exemplos desse tipo, chama atenção para o fato de serem formas 
encontradas foneticamente em conseqüência da atuação de regras pós-lexicais. 



(53)  
 
a. [((urb)n an)a o]A 

      [(((urb)n an)a ism)o]N 

 
      b. [((fog)nos)a o] 

 

O elemento terminal, ou marcador, só vai aparecer na camada mais externa da 

estrutura morfológica, isto é, no nível da palavra (op. cit. p.92).Os exemplos do 

espanhol apresentados pelo autor, idênticos aos do Português, demonstram que os 

sufixos derivacionais se associam às raízes derivacionais (constituinte (...)x), não às 

palavras (constituinte [...]x). Moreno (1997:55) assume esta posição para o português. 

Segundo o autor, o radical termina em consoante e o marcador apenas o completa 

para que se forme o vocábulo. A derivação, quando ocorrer, será feita a partir do 

radical. Assim torna-se desnecessário postular uma regra de truncamento. Como 

mostra o autor, essa proposta encontra apoio nos dados da língua, uma vez que os 

sufixos, na sua grande maioria, iniciam por vogal e terminam em consoante (cf. 

Câmara Jr., 1975:218).  

 A proposta de Wetzels (1992:34) é diferente. Em função do Abaixamento 

Datílico, cuja atuação se limita ao nível 1 porque não atinge os verbos regulares, o 

autor entende que embora a vogal tema do nome, tradicionalmente entendida como 

elemento flexional que expressa gênero, devesse naturalmente ocorrer no nível 

flexional (nível 2), não é o que acontece. Se assim fosse, o abaixamento datílico 

deveria ocorrer neste nível e isto  deixaria o comportamento dos verbos sem 

explicação. Parece-lhe também igualmente inaceitável dizer que nomes e adjetivos 

estão listados no léxico profundo com seus temas. O autor propõe que a formação do 

tema para todas as categorias sintáticas ocorra no nível 1, estrato lexical no qual 



ocorrem operações derivacionais. Essa operação morfológica deve ocorrer no 

primeiro estrato lexical, sendo uma das primeiras operações da morfologia. Para ele, 

o estrato flexional deve ser reservado para flexão verbal e formação de plural para 

nomes e adjetivos.  

Para Lee (1995:120), o marcador de palavra passa a ser incluído no domínio 

prosódico do nível β, logo após o término dos processos de nível α. É importante 

salientar que, segundo o modelo adotado pelo autor - a Fonologia Lexical Prosódica 

proposta por Inkelas (1989), as regras fonológicas não são aplicadas diretamente 

sobre o output do componente morfológico, mas sim nos domínios prosódicos 

criados por ela. A diferença entre o proposto por Lee e o defendido por Harris é que 

para este o marcador entra no nível da palavra, morfologicamente; enquanto para 

aquele entra no nível da palavra, prosodicamente.  

 

3.3 Os sufixos de Classe II 

Os sufixos de Classe II, especificamente o de diminutivo10, têm suscitado 

algumas dúvidas para os estudiosos do português. Definir o que regula a sua 

distribuição e saber se –inho e –zinho são dois elementos distintos ou trata-se de um 

caso de alomorfia são alguns dos problemas que surgem quando se observa o 

comportamento desses sufixos. Para os estudos orientados pela Fonologia Lexical é 

fundamental que se determine o momento da entrada desses elementos no decorrer 

da derivação. Lee (1995) e Moreno (1997)  propõem entradas distintas para –inho e –

zinho.    

                                                        
10 São considerados sufixos de Classe II, ‘(z)inho’, ‘mente’, ‘íssimo’, ‘érrimo’. Nesta seção, somente 
será discutido o diminutivo –inho e zinho. 



 Para Maurer Jr. (19--:235), originalmente, o sufixo -zinho era uma variante 

de –inho e como tal era empregado em posições nas quais –inho parecia mal soante. 

Produzia-se  ‘cachorrinho’, mas ‘cãozinho’. Com o passar do tempo, no entanto, -

zinho passou a ser cada vez mais utilizado, adquirindo assim autonomia para se 

transformar no que o autor chama de ‘um sufixo com vida própria’. A sensível 

preferência por –zinho, no português moderno, da qual fala Câmara Jr. (1975:227) 

está expressa na distribuição apresentada por Said Ali (1964:32):  

 

a) -inho ou –zinho para nomes que terminam com vogal simples átonas –o, -a.  

b) –zinho, preferencialmente, para palavras terminados em L ou R   

c) -zinho para os vocábulos terminados em outros fonemas  

 

Através dessas afirmações, porém, não é possível determinar quais seriam as 

motivações para tais escolhas. Abaixo, estão apresentados os dados, seguindo a): 

 

 livro livrinho livrozinho 
 porco porquinho ? porcozinho 
 cadeira cadeirinha cadeirazinha 
 mesa mesinha ? mesazinha 
 novo novinho ?  novozinho 
 torto tortinho ? tortozinho 
 gordo gordinho ? gordozinho 
 lâmpada lampadinha lampadazinha 
 abóbora abobrinha aboborazinha 

 

 Observa-se uma preferência clara por –inho, de cuja escolha surgem formas 

mais naturais. Quanto à formação com –zinho pode-se observar que nem todas as 

palavras  derivadas são formações aceitáveis, sobretudo aquelas derivadas de 



adjetivos. Em exemplos como ‘abóbora’ e outras proparoxítonas como ‘fósforo’, 

‘xícara’ e ‘chácara’ nota-se que –inho está associado à forma como tais palavras são 

produzidas na fala descuidada, [a’bçbra], [‘fçsfru], [‘šikra] e [‘šakra], 

respectivamente. (Isso pode servir mais adiante quando se falar na entrada dos 

sufixos) 

 Seguindo b) os dados são os seguintes: 

 papel papelzinho papelinho  
 anel anelzinho anelinho  
 fácil facilzinho facinho  
 revólver revolvezinho revolvinho  
 flor florzinha florinha  
 pomar pomarzinho pomarinho  
 amor amorzinho amorinho  
 

 Nesses casos ambas as formas são aceitáveis. Nota-se, porém, que as 

derivações com –zinho são muito mais freqüentes no português do Brasil. Em 

relação às palavras paroxítonas, observa-se que o ‘output’ das formas com –inho tem 

a rima da última sílaba apagada. 

 Em c) estão enquadradas as palavras terminadas em vogal tônica, consoante 

nasal, ditongos, hiatos e vogais altas, as quais, segundo o autor, formam o diminutivo 

com –zinho, conforme abaixo: 

 café cafezinho 
 sofá sofazinho 
 cipó cipozinho 
 mãe mãezinha 
 jardim jardinzinho 
 rei reizinho 
 baú bauzinho 
 bambu bambuzinho 
   



 No que concerne este grupo de palavras não há controvérsias entre os 

estudiosos, existe concordância a respeito dessa distribuição. A partir da proposta de 

Said Ali e dos exemplos apresentados acima é possível verificar que não há 

complementaridade na  distribuição, e que a escolha de uma ou outra forma é mais 

ou menos preferida, exceto para as palavras do tipo descrito em c), para as quais 

somente –zinho é aceitável. Vários autores têm tentado explicitar o motivo da 

preferência por uma ou outra forma na derivação. Moreno (1977, 1997), considera 

não ser realmente possível regulamentar o uso de –zinho ou -inho e sua proposta 

assemelha-se à de Said Ali. Segundo ele, –zinho pode ser utilizado para todos os 

vocábulos; e -inho pode alternar com –zinho nos vocábulos paroxítonos que possuam 

marcador, e em alguns proparoxítonos.  

Leite (1974) considerando o tipo de radical propõe uma regra de distribuição 

segundo a qual -zinho é selecionado para formas terminadas em vogal e –inho, para 

as formas terminadas em consoante. Obtendo-se assim o seguinte resultado: 

a) [[cafE] zinho]  
b) [[disk] inho] 
c) [[menin] inho] 

 

Tal distribuição não considera, porém, a possibilidade de alternância, como 

ocorre em  ‘menininho’- ‘meninozinho’ e tampouco alude à preferência por –zinho 

para as palavras proparoxítonas, ‘numerozinho’ - *‘numerinho’, por exemplo.  

Para Bisol (1992:75) a estrutura silábica e o acento são decisivos na 

determinação da distribuição do diminutivo. A autora, a partir da divisão dos 

vocábulos nominais em temáticos e atemáticos, propõe que os primeiros, 

excetuando-se os proparoxítonos,  formam diminutivo em –inho; enquanto os 



últimos, em –zinho. Menuzzi (1993) concorda com Bisol ao afirmar que a 

alternância das formas diminutivas depende da estrutura morfológica e do padrão de 

acento do nome e defende o mesmo padrão distribucional: 

a) penúltima acentuada ((Rad)inh)VT 
b) antepenúltima acentuada (((Rad)VT)zinh)VT 
c) atemáticas ((Rad)zinh)VT 
 

Quanto ao grupo das palavras terminadas em –e átono, Menuzzi fala de uma forte 

tendência a interpretar o –e como parte do radical, o que estaria de acordo com a 

proposta de Harris (1991) segundo a qual –e não é VT. Como conseqüência, nesses 

casos, haveria a preferência por –zinho, conforme ocorre no conjunto das palavras 

atemáticas. Abaixo, os dados podem ser conferidos: 

a)   b)    
ponte   pontezinha   ?pontinha   colete coletezinho  coletinho 
boliche  bolichezinho  ?bolichinho  lanche lanchezinho ~ lanchinho 
mate matezinho ?matinho bote botezinho ~ botinho 
mangue manguezinho ?manguinho gole golezinho ~ golinho 
morte mortezinha ?mortinha bife bifezinho ~ bifinho 
molhe molhezinho ?molhinho verde verdezinho ~ verdinho 
 

A observação dos dados permite algumas conclusões. As palavras da coluna a) 

apresentam uma característica comum: todas elas têm um radical homônimo de 

gênero idêntico, ou seja, /pont/ de ‘a ponte’ e de ‘a ponta’; /boliš/ de ‘o boliche’ e de 

‘o bolicho’, e assim por diante. A partir do momento em que o –e é suprimido para a 

entrada de –inho, a palavra muda seu significado. Em razão disso, a opção será 

sempre por –zinho. O mesmo fenômeno não é observado na coluna b), cujas 

palavras, ou não possuem forma  homônima, como é o caso de /bif/ e /verd/; ou, se a 

possuem, ela não tem o mesmo gênero. Não há, portanto, conseqüências para o 

significado, podendo ser produzida qualquer uma das duas formas. Nesses casos 



pode-se identificar uma influência de aspectos semânticos na escolha de um ou outro 

formato de diminutivo.  

Da observação dos dados e das diferentes propostas pode-se depreender a 

dificuldade em se chegar a uma generalização sobre o padrão distribucional desses 

morfemas. O que se obtém é a expressão de uma tendência, segundo a qual -zinho 

tem aplicação mais geral. Embora não se tenha um quadro no qual –zinho e –inho 

estejam em distribuição complementar, o que caracterizaria um caso típico de 

alomorfia, temos nas formas diminutivas conteúdo fonético e semântico muito 

semelhantes. Assim, mesmo que a distribuição não ofereça um argumento conclusivo 

que aponte para a existência de uma ou duas formas de diminutivo na língua, 

assume-se com Câmara Jr. (1970, 1975), Maurer Jr. (19--), Maia (1981) e Bisol 

(1992), entre outros, a existência de um único morfema. 

O comportamento de –inho e –zinho, na derivação, apresenta características 

peculiares já bastante estudadas. Vale observar que a formação de diminutivo não 

desencadeia a neutralização das vogais médias, fenômeno constante na língua sempre 

que ocorre a entrada de algum sufixo de Classe I: 

 p [E] dra p [e] dreiro 
  p [E] drinha 
   
 m [ç] le m [o] lengo 
  m [ç] lezinho 

 

Tal fato funciona como argumento para a classificação desses sufixos como 

especiais, de Classe II, e também mostra semelhança de comportamento de ambas as 

formas. Os exemplos de palavras que sofrem a metafonia são mais uma evidência do 

comportamento especifico do sufixo diminutivo.  



 
 p [o] rco p [o] rquinho 
 p [ç] rca p [ç] rquinha 
 s [ç] gra s [ç] grinha 
 s [o] gro s [o] grinho 

  

Acima, tem-se a confirmação de que a entrada do sufixo é posterior à flexão de 

gênero, uma vez que a regra que produz a alteração metafônica tem como gatilho a 

vogal átona final da sílaba adjacente à média tônica. Em relação à flexão de número, 

é possível afirmar que a forma –zinho se associa ao primitivo já flexionado. O 

comportamento de –inho, porém, não é tão claro, como pode ser observado abaixo:   

 

sg.  → pl. -inho -zinho  
/sçl/→[‘sçys] [sç’liñus] [sçy’ziñus]  
/papEl/ →[pa´pEys] [papE’liñus] [papEy’ziñus]  
/z &ornal/ → [z &ornays] [z&orna’liñus] [z&ornay’ziñus]  
    

Os exemplos mostram que o funcionamento de –inho é, nesses casos, diferente 

do comportamento de –zinho. Se em ‘papeizinhos’, por exemplo, está claro que o 

diminutivo está afixado à palavra flexionada, ‘papéis´, o mesmo não acontece com –

inho. Em ‘papelinhos’, por exemplo, não se pode entrever a flexão de número no 

primitivo e a lateral que ocupava posição de coda passa a onset da sílaba. Pode-se 

supor, no entanto, que antes de sofrer a regra que suprime o /l/ e semivocaliza o /e/ 

como proposto por Mateus (1975:36) - animal→animales→animaes→animays -, 

ocorre uma perda da rima silábica e a lateral passa a ser onset da sílaba cujo núcleo é 

o –i, de –inho.  

Muito tem sido discutido na literatura a respeito do funcionamento de uma e 

outra forma de diminutivo. Quanto à forma –zinho, é patente que ela se associa a 



palavras já flexionadas (leões→leõezinhos; leoa→leoazinha). Para Câmara Jr. 

(1970), -zinho é uma variante de –inho que fica justaposta ao termo primitivo como 

uma locução em que tanto o sufixo como o primitivo têm flexão. Maurer Jr. (19--

:245), em seu estudo sobre o diminutivo, salienta que o comportamento de –zinho 

assemelha-se ao dos processos de composição por justaposição, em que  ambos os 

elementos mantêm a sua integridade fonética, não obstante o acento predominante 

seja sempre o do segundo elemento. A idéia de composição, quando se trata da 

formação com –zinho, é uma constante nos estudos realizados (Câmara Jr, 1970; 

Leite, 1974; Maurer Jr.19--; Moreno, 1977,1997; Maia, 1981; Bisol, 1992; Menuzzi, 

1993; Wetzels,  Lee,1995 ). 

O comportamento de –inho na derivação é ora semelhante ao de um sufixo, 

ora ao de uma palavra. Assemelha-se a um sufixo porque, na forma de superfície, 

aparece ligado diretamente ao radical derivacional, como se pode observar abaixo: 

 

a) casa + inha → casinha 

b) quadro + inho → quadrinho 

 

Comporta-se como uma palavra, porque porta acento e porque o radical a que 

está ligado não sofre a neutralização, conforme observado nos exemplos 

anteriormente apresentados (cf. p.139, nesta seção).  

Embora aparentemente -inho não apresente resultados tão claros quanto aos 

da forma –zinho, que, sem dúvida, está ligada à palavra flexionada, como recém 

visto, é importante que se observe o que ocorre nos casos em que há alternância 

metafônica entre palavras no masculino singular e seus respectivos plurais. Alguns 

exemplos são dados a seguir: 



masc. sg. masc. pl masc. sg. + inho masc. pl + inhos 

p[o]vo p[ç[vos p[o]vinho p[ç[vinhos 

p[o]rto p[ç]rtos p[o]rtinho p[ç]rtinhos 

imp[o]sto imp[ç]stos imp[o]stinho imp[ç]stinhos 

p[o]rco p[ç]rcos p[o]rquinho p[ç]rquinhos 

 

Esses exemplos mostram que as formas de diminutivo estão associadas a 

palavras que já sofreram a metafonia. Não fosse assim, a alternância [o] ~ [ç] não se 

manifestaria. Fatos como este podem trazer argumentos à discussão relativa ao 

momento da entrada do diminutivo. No capítulo 3, a seguir, estes fatos serão 

novamente abordados.  

 A partir do que foi exposto, entende-se que, mesmo havendo um certo 

grau de variação na distribuição das formas de diminutivo, há um padrão geral 

claramente identificável – já apontado pela maioria dos autores estudados – que 

orienta a seleção de –inho ou –zinho: preferencialmente –inho para as palavras 

paroxítonas terminadas em marcador e preferencialmente –zinho nos demais casos. 



CAPÍTULO III 

 

1 OS DADOS 

Conforme foi possível observar ao longo deste trabalho, a alteração 

metafônica encontrada em palavras das línguas romances é considerada por todos os 

estudiosos como um processo de espraiamento de traços relativos à altura: da vogal 

átona de final de palavra para a vogal tônica da sílaba antecedente. No italiano, o 

fenômeno manifesta-se de forma distinta nos diferentes dialetos, o espraiamento 

pode originar um ditongo (cf. capítulo I seção 2.1) ou apenas levantar a vogal média 

alta, como nos exemplos do Salentino do norte citados abaixo  (Calabrese, 1986:11). 

 

(1)  

singular plural 

parete pariti 

rete riti 

mese misi 

fitele fitili 

 

 No caso do português, a metafonia é motivada por um processo assimilatório 

determinado pela vogal temática /o/, que atua sobre a vogal média arredondada da 

raiz. A alternância encontrada na diacronia deve-se ao fato de palavras que sofrem 

essa regra possuírem no seu étimo uma vogal média posterior breve (/o(/), a qual 

redundaria pela evolução regular em vogal média baixa (/ç/), mas se manifesta, no 

masculino singular, como uma vogal média alta ([o]), em decorrência de um 

processo assimilatório. A ação metafônica pode ser observada nos exemplos abaixo: 



 

(2) 
forma latina evolução regular resultado da metafonia

masculino singular 
manifestação do timbre 
primitivo no masculino plural 

po(7rcu p[ç]rco p[o]rco p[ç]rcos 
o(7ssu [ç]sso [o]sso [ç]ssos 
jo(7cu j[ç]go j[o]go j[ç]gos 

 

A regra, que se mantém viva na sincronia, cria alternância entre palavras 

diferenciadas pelo gênero gramatical ‘p[o]rco’-‘p[ç]rca’ ou pela flexão ‘f[o]go’-

‘f[ç]gos’, por exemplo.  

 Andrade (1994) descreveu a alteração metafônica através do contexto [-ó C0 

o]N
11, isto é, vocábulos nominais constituídos de duas vogais médias posteriores no 

núcleo das duas sílabas finais, sendo acentuada a sílaba mais à esquerda. No entanto, 

na língua, o número de palavras que essa descrição encerra extrapola os casos de 

vocábulos que sofrem alternância. Por isso, como primeira tentativa de classificação, 

vamos considerar os seguintes grupos:  

 
a) GRUPO1 – palavras em que a tônica se manifesta sempre com o timbre 

fechado, como ‘lobo’-‘loba’;  
b) GRUPO 2 - palavras em que o timbre é sempre aberto, como ‘solo’-‘solos’; 
c) GRUPO 3 – palavras em que ocorre a alternância metafônica, como ‘povo’-

‘povos’ e ‘formoso’-‘formosos’. 
 

As palavras do GRUPO 1 (LISTA 1), as que têm [o] tanto na forma do 

masculino singular como na do feminino, quando houver, e dos plurais, são 

encontradas em grande número, os exemplos que estão listados constituem apenas 

                                                        
11 Esta é uma descrição genérica. Uma seqüência do tipo [-ó CG o]N que engloba palavras como 
‘ócio’, ‘velório’, etc,  não está incluída. Isto porque está sendo considerado que é necessária a 
adjacência das sílabas que contenham as vogais médias  labiais para que a regra possa ser 
desencadeada. 



uma parte do conjunto. Não foi feita uma contagem, mas em termos comparativos, 

são palavras desse tipo as que predominam. A vogal média alta dos itens que 

compõem a lista abaixo tem origens variadas, conforme pode-se observar (ao lado da 

palavra está a indicação: V= vernacular; E= empréstimo; u( = /u/ breve latino, o# = /o/ 

longo latino): 

  Lista 1 – Palavras sem alternância - /o/-[o]- GRUPO 1 

 
lodo u( esboço V moço u( 
alvoroço E esposo  o# morro V 
arroto V estojo E piolho u( 
estofo E maroto E polvo E 
chocho V conforto E colosso o# 
broto V consolo E agosto u( 
cachorro V gordo u( absorto o 
coco E gosto u( potro u( 
dobro u( lobo u( probo o# 
raposo V acerolo E coxo o# 
repolho u( adobo E globo o# 
roto u( balofo E pojo V 
rosto o# apodo V aborto o# 
perdigoto o# sorgo u( toldo E 
logro u( soco o# roxo u( 
sorro E ferrolho u( bojo E 
mofo E encosto V topo V 

 
 

Há também um grupo pequeno que sofreu a regra diacronicamente mas não 

apresenta variação na forma do masculino singular versus masculino plural ou 

feminino. Os exemplos de palavras com o( latino que sofreram a regra de metafonia e 

não voltaram ao timbre primitivo (Cafezeiro, 1981) estão em (3): 

 

                                                                                                                                                             
 



(3) 
rolo zarolho abono sono entrecosto 
dorso malogro caolho couro transtorno 

 
 

É possível observar, em primeiro lugar, que se trata de um grupo reduzido de 

palavras e, em segundo lugar, que, dentre as palavras deste grupo, 3 não teriam como 

voltar ao timbre primitivo por causa de restrições fonotáticas do português. A saber: 

‘sono’ e ‘abono’, palavras que apresentam vogal média em sílaba tônica seguida de 

vogal nasal, contexto no qual não são encontradas vogais baixas; e ‘couro’, vogal 

média seguida de semivogal dorsal.  

O GRUPO 2 (LISTA2), inclui vocábulos que apresentam a vogal média baixa 

em todas as formas. O número de palavras deste tipo encontradas na língua é 

bastante reduzido, como pode ser observado a seguir:   

LISTA 2 - Palavras sem alternância [+ERUD] - /ç/-[ç]- GRUPO 212 

 
remoto inodoro cloro polo 
sonoro modo  cosmo  remorso 
voto bloco meteoro  loto 
colo bordo floco solo 
devoto mogno poro foco 

 

Essas palavras constituem um grupo fechado, uma exceção. Williams (1973: 

50) e Cavacas (1920:148) chamam-nas palavras eruditas ou semi-eruditas,  nas quais 

o o# do latim clássico passou para o77 no latim vulgar, apresentando um timbre 

contrário ao da vogal primitiva: remo#tum→ remo7to; sono#rum→sono7ro; 

vo#tum→vo7to. Incluem-se, nesse grupo, as palavras ‘colo’ de ‘co#llum’; ‘devoto’ de 

                                                        
12 As formas ‘foto’, ‘loto’, ‘moto’ aparentemente pegariam a regra, porém por serem formas reduzidas 
das palavras ‘fotografia’, ‘loteria’ e ‘motocicleta’, respectivamente, não serão incluídas no grupo. 



‘devo#tum’; ‘inodoro’ de ‘inodo#rum’; ‘solo’ de ‘so#lum’; ‘cosmo’ de ´co#smus’; 

‘meteoro’ de ‘meteo#rus’, ‘foco’ de ‘pho#cus’; ‘polo’ de ‘po#lus’; ‘remorso’ de 

‘remo#rdeo’; ‘floco’ de ‘flo#ccus’, e ainda elementos de composição como ‘cloro’ e 

‘poro’. Todos esses vocábulos têm um traço característico comum  pois, embora a 

vogal média tônica seja o# nos seus étimos, ela se manifesta sempre como [ç], e a 

entrada dessas palavras para o português ocorreu por via erudita. Williams (op. cit.) 

também cita o caso de palavras que não sofreram a metafonia no período em que o 

vocalismo evoluía do clássico para o vulgar, como ocorre com mo(dum→mo 7do. Na 

lista acima, são encontradas também palavras que entraram no português por 

empréstimo como: ‘bloco’ (francês – ‘bloc’); ‘bordo’ (germânico–‘bord’); ‘mogno’ 

(variação de ‘mógono’-inglês – ‘mahogany’). Ao lado dessas palavras identificadas 

como eruditas há outras poucas que fazem exceção à regra em estudo: ‘c[ç]po’ e 

‘tr[ç]ço’, formadas no português, originaram-se de ‘c[ç]pa’ e ‘tr[o]ço’, 

respectivamente; e a palavra ‘m[ç]lho’13.  

No GRUPO3, estão as palavras que apresentam alteração do grau de abertura 

da vogal média tônica, aquelas nas quais a metafonia se manifesta. As listas que 

contêm as palavras desse tipo estão subdivididas. Como poderá ser observado a 

seguir:  

 

 

 

                                                        
13 Essa palavra que significa ‘pequeno feixe’ é produzida pelos falantes, muito freqüentemente, como 
‘m[o]lho’  e não raro como ‘m[ç]lhe’ 



LISTA 3A –  

Palavras não-derivadas com alternância - /ç/~[o]- no feminino e no plural GRUPO 3 
 
masc. singular masc. plural fem. singular  fem. plural 
[o]vo [ç]vos [ç]va [ç]vas 
p[o]ço p[ç]ços p[ç]ça p[ç]ças 
corc[o]vo corc[ç]vos corc[ç]va corc[ç]vas 
ch[o]co ch[ç]cos ch[ç]ca ch[ç]cas 
p[o]rco p[ç]rcos p[ç]rca p[ç]rcas 
f[o]sso f[ç]ssos f[ç]ssa f[ç]ssas 
gr[o]sso gr[ç]ssos gr[ç]ssa gr[ç]ssas 
m[o]rno m[ç]rnos m[ç]rna m[ç]rnas 
m[o]rto m[ç]rtos m[ç]rta m[ç]rtas 
tr[o]co tr[ç]cos tr[ç]ca tr[ç]cas 
t[o]rto t[ç]rtos t[ç]rta t[ç]rtas 
t[o]ro t[ç]ros t[ç]ra t[ç]ras 
n[o]vo n[ç]vos n[ç]va n[ç]vas 
desf[o]rro desf[ç]rros desf[ç]rra desf[ç]rras 
p[o]sto p[ç]stos p[ç]sta p[ç]stas 
h[o]rto h[ç]rtos h[ç]rta h[ç]rtas 
 

 A lista acima contém substantivos e adjetivos que apresentam a alternância, 

[o] nas formas do masculino singular e [ç] nas formas do feminino e plurais. A LISTA 

3B, abaixo, traz as palavras nas quais a alternância somente se manifesta entre plural 

e singular. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA 3B –  

Palavras não derivadas com alternância - /ç/~[o]- no plural - GRUPO 3  

 
mi[o]lo mi[ç]los 

mol[o]sso mol[ç]ssos 
c[o]rno c[ç]rnos 
c[o]ro c[ç]ros 
c[o] rpo c[ç]rpos 
tr[o]ço tr[ç]ços 
esf[o]rço esf[ç]rços 
c[o]rvo c[ç]rvos 
desp[o]jo desp[ç]jos 
esc[o]lho esc[ç]lhos 
f[o]go f[ç]gos 
f[o]jo f[ç]jos 
f[o]lho f[ç]lhos 
f[o]rno f[ç]rnos 
f[o]ro f[ç]ros 
rest[o]lho rest[ç]lhos 
sobr[o]sso sobr[ç]ssos 
p[o]rto p[ç]rtos 
p[o]vo p[ç]vos 
reb[o]rdo reb[ç]rdos 
ref[o]rço ref[ç]rços 
ren[o]vo ren[ç]vos 
r[o]go r[ç]gos 
soc[o]rro soc[ç]rros 
tij[o]lo tij[ç]los 
t[o]jo t[ç]jos 
t[o]rdo t[ç]rdos 
abr[o]lho abr[ç]lhos 
car[o]ço car[ç]ços 
j[o]go j[ç]gos 
[o]lho [ç]lhos 
[o]sso [ç]ssos 
desp[o]rto desp[ç]rtos 
trem[o]ço trem[ç]ços 

 



Pode-se observar, por esses dois conjuntos de exemplos, que, dentre as 

palavras arroladas, o número de casos em que as formas alternantes têm feminino é 

menor do que os casos em que a alternância ocorre entre o masculino singular e o 

plural, motivo pelo qual encontramos na literatura sobre o assunto a afirmação de 

que a metafonia está associada à flexão de número e não, necessariamente, à de 

gênero (Piel, 1943; Williams, 1973; Câmara Jr., 1975). Entende-se que isso é um 

indicativo de que a regra somente se aplica depois da flexão, embora não seja por ela 

determinada. 

LISTA 3C –  
Palavras formadas por prefixação ou composição com alternância - /ç/~[o]- no 
feminino e plurais  - GRUPO 3  

 
masc. sing. masc. pl. fem. sing fem. pl 
comp[o]sto comp[ç]stos comp[ç]sta comp[ç]stas 
decomp[o]sto decomp[ç]stos decomp[ç]sta decomp[ç]stas 
disp[o]sto disp[ç]stos disp[ç]sta disp[ç]stas 
entrep[o]sto entrep[ç]stos entrep[ç]sta entrep[ç]stas 
justap[o]sto justap[ç]stos justap[ç]sta justap[ç]stas 
ap[o]sto ap[ç]stos ap[ç]sta ap[ç]stas 
pernigr[o]sso pernigr[ç]ssos pernigr[ç]ssa pernigr[ç]ssas 
natim[o]rto natim[ç]rtos natim[ç]rta natim[ç]rtas 
ret[o]rto ret[ç]rtos ret[ç]rta ret[ç]rtos 

 

LISTA 3D –  
Palavras formadas por prefixação ou composição com alternância - /ç/~[o]- no 
plural  - GRUPO 3  

ant[o]lho ant[ç]lhos 
mir[o]lho mir[ç]lhos 
sobr[o]lho sobr[ç]lhos 
aerop[o]rto aerop[ç]rtos 
interp[o]rto interp[ç]rtos 
desf[o]lho desf[ç]lhos 
ref[o]lho ref[ç]lhos 
destr[o]ço destr[ç]ços 
subc[o]rpo subc[ç]rpos 



 Os processos de prefixação e composição, além de não alterarem a categoria 

gramatical, caracterizam-se por não causarem mudança no acento da palavra, 

parâmetro envolvido na aplicação da regra. Figuram como exceções às palavras da 

LISTA 3D duas palavras derivadas a partir do substantivo ‘olho’, nos quais a vogal 

não alterna. São elas ‘zarolho’ e ‘caolho’.  

No caso da derivação por sufixação, o quadro é um pouco diferente. O 

resultado da associação de sufixos de nível 1, como  –ada e –idade, a palavras do 

GRUPO3, como ´porco’ e ‘novo’, por exemplo, será, no plural, ´p[o]rcadas’ e 

‘n[o]vidades’, respectivamente, sem relação com a regra em estudo, pois nesses 

casos a alternância se dá por efeito da neutralização da pretônica, tal como em 

‘s[ç]l’-‘s[o]laço’ (cf. capítulo II, seção 2.2). Um dos únicos sufixos14 que depois de 

associado cria o contexto exigido para a metafonia fazendo com que ocorra a 

alternância, não na raiz da palavra, mas nele próprio, é o morfema de formação de 

adjetivos –oso.  

Nos casos palavras derivadas pela afixação do sufixo –oso ([çzo]), todas as 

formas têm feminino. Esse sufixo entra no nível 1 (cf. Lee, 1992,1995; Moreno, 

1997), todavia a metafonia o atinge no nível da palavra pronta convertendo /ç/ em 

[o]. Nesse caso é o radical derivacional que é atingido.  

 

 

 

 



LISTA 3E –  
Palavras derivadas por sufixação de –oso, com alternância - /ç/~[o]- no feminino e 
plurais  - GRUPO 3  

 
masc. sing. masc. pl. fem. sing. fem. pl. 
gost[o]so gost[ç]sos gost[ç]sa gost[ç]sas 
cheir[o]so cheir[ç]sos cheir[ç]sa cheir[ç]sas 
gas[o]so gas[ç]sos gas[ç]sa gas[ç]sas 
cautel[o]so cautel[ç]sos cautel[ç]sa cautel[ç]sas 
crimin[o]so crimin[ç]sos crimin[ç]sa crimin[ç]sas 
defeitu[o]so defeitu[ç]sos defeitu[ç]sa defeitu[ç]sas 
escum[o]so escum[ç]sos escum[ç]sa escum[ç]sas 
form[o]so form[ç]sos form[ç]sa form[ç]sas 
floc[o]so floc[ç]sos floc[ç]sa floc[ç]sas 
espiritu[o]so espiritu[ç]sos espiritu[ç]sa espiritu[ç]sas 
fei[o]so fei[ç]sos fei[ç]sa fei[ç]sas 
deng[o]so deng[ç]sos deng[ç]sa deng[ç]sas 
misteri[o]so misteri[ç]sos misteri[ç]sa misteri[ç]sas 
valor[o]so valor[ç]sos valor[ç]sa valor[ç]sas 
charm[o]so charm[ç]sos charm[ç]sa charm[ç]sas 

 

Há também os casos em que na derivação são associados sufixos de nível 2, 

como –inho, -íssimo, e –mente, os quais se comportam como se fossem palavras 

prosódicas independentes (Wetzels, 1992; Lee, 1995; Moreno, 1997). Assume-se 

nesta tese que ambas as formas do sufixo de diminutivo, -inho e –zinho, entram no 

nível 2, como processo de composição e a escolha de uma ou outra forma é definida 

pela constituição morfológica e pelo padrão de acento do nome (cf. capítulo II, seção 

3.3) 

 Através dos exemplos de palavras formadas pelo acréscimo de sufixos de 

nível 2, pode-se entrever que mesmo após a adjunção do sufixo a alternância é 

                                                                                                                                                             

14 Os afixos ‘-oto’ e ‘-oco’ são muito pouco produtivos, o primeiro é considerado uma variante de 
‘[ø]te’ -‘velhoto’ ~’velhote’; o segundo, entra na derivação de palavras como ‘pitoco’ e ‘pitoca’  



mantida, provavelmente um indício de que a entrada desses sufixos sucede a  flexão 

e a atuação da regra de metafonia. Essa discussão será apresentada mais adiante. 

 

LISTA 3F –  
Palavras formadas com sufixos de Nível 2, com alternância - /ç/~[o]- no feminino e 
plurais  - GRUPO 3  
 
 

-inho -oso + inho -issimo -mente 
p[o]rquinho form[o]sinho n[o]víssimo n[ç]vamente 
p[ç]rquinhos  form[ç]sinhos n[ç]víssimos  
p[ç]rquinha form[ç]sinha n[ç]víssima  
p[ç]rquinhas form[ç]sinhas n[ç]víssimas  

 

Sobre os dados da metafonia, é importante também observar que a alternância 

se faz presente não só em palavras que entraram por empréstimo, mas também em 

algumas formadas em um estágio mais tardio da evolução do português, as palavras 

vernaculares. Nesses grupos, encontram-se vocábulos que apresentam alternância 

como se fossem oriundas da forma latina com vogal média breve 

(Cafezeiro,1981:189). Como exemplo de empréstimo com alternância pode-se citar: 

‘desp[o]rto’-‘desp[ç]rtos’, ‘destr[o]ço’-‘destr[ç]ços’, ‘mol[o]sso’- ‘mol[ç]ssos’,  

‘tij[o]lo’-‘tij[ç]los’, entre outros; e como exemplo de palavras vernaculares com 

alternância temos: ‘soc[o]rro’-‘soc[ç]rros’, ‘ch[o]co’-‘ch[ç]cos’, ‘desp[o]jo’-

‘desp[ç]jos’ e ‘esf[o]rço’- ‘esf[ç]rços’, etc. 

 

 

 

 



2. A ANÁLISE DOS DADOS 

 Para Harris (1991), substantivos e adjetivos podem ser classificados a partir 

da relação estabelecida entre a vogal terminal e o gênero gramatical (cf. p.126). Para 

o português, se adotada essa proposta, teremos a seguinte classificação: 

 

Núcleo interno   Núcleo externo15 Resíduo  

m / f – o / a f - a m - o  ø   f -o m – a 

aluno- aluna mesa povo  flor soprano dia 

porco- porca cobra rosto pente virago pianista 

 

  Considerando-se os três grupos que compõem o conjunto de dados cuja 

descrição estrutural é [-ó C0 o]N apresentados, (LISTAS 1, 2 e 3) observa-se que todos 

os itens ali incluídos pertencem ao núcleo interno. Por conseguinte, a metafonia 

nominal é uma regra destinada a palavras desse núcleo, tendo como gatilho o 

marcador, ou seja, a última vogal, átona por natureza, e aplicando-se sempre que 

encontrar o contexto necessário.  

Após a observação dos conjuntos de dados apresentados, é possível descartar 

os do GRUPO1, aqueles que apresentam sempre a vogal média alta, uma vez que, 

conforme verificado, eles não estão envolvidos com o fenômeno da metafonia. 

Restam para a análise os dados do GRUPO 2, palavras em que o /o/ é sempre aberto 

(‘s[ç]lo’-‘s[ç]los’), e os do GRUPO 3, palavras em que ocorre a alternância /o/→/ç/ 

(‘p[o]vo’- ‘p[ç]vos’).  

                                                        
15 A discussão sobre o status do –e final, embora muito importante, não será desenvolvida aqui, pois 
está fora do escopo desta tese. 



Relativamente a esses dois grupos de dados, é possível afirmar, em relação ao 

GRUPO 2, que a lista é o resultado de uma pesquisa sistemática16, embora não se 

possa excluir a possibilidade de uma ou outra palavra ter escapado à busca; quanto 

ao GRUPO 3, o conjunto de palavras que constam na LISTA3A, é uma fusão da lista de 

três gramáticos contemporâneos, a saber, Cunha (1970), Luft (1974) e Bechara 

(1974). Uma informação importante fornecida pelos dados é a de que o léxico do 

português apresenta um número muito reduzido de palavras, cerca de 20, todas 

exibindo características comuns, nas quais a vogal média posterior aberta tônica [ç] 

coexiste com uma média fechada átona final [o] (cf. LISTA 2). Isso sugere que a 

metafonia cumpre um papel relevante no sistema da língua, não podendo, portanto, 

ser considerada como um processo fossilizado.  

Há indícios de que a regra continua em atividade no sistema: os dados 

referentes às palavras que sofrem metafonia, recolhidos dos trabalhos de diferentes 

estudiosos, constituem um grupo quantitativamente maior e qualitativamente mais 

diversificado do que aquele das palavras com vogal média aberta, o que sugere que a 

relação entre estes dois grupos e a metafonia tem de, no mínimo, ser revista; existem 

palavras vernaculares e emprestadas que se ajustam à regra - citadas ao final da seção 

anterior; pedindo-se a algumas pessoas que passassem oralmente para o plural uma 

série de frases que lhes eram ditas, nas quais estavam contidas palavras inventadas - 

palavras do tipo ‘eslopo’, ‘tospo’ e ‘froto’-, testou-se, ainda que de forma incipiente, 

a intuição do falante. O resultado obtido foi, em pouquíssimos casos, dúvida, mas, na 

maioria das vezes, plural aberto [çs].  

                                                        
16 Pesquisa feita no Novo Aurélio Século XXI, versão eletrônica, através de busca por ‘máscara’; e no 
Dicionário de Rimas de Visconde de Castelões. 



2.1 Duas alternativas de análise 

Na literatura (cf. Câmara Jr. 1970; López, 1979; Maia, 1981; Cafezeiro, 1981; 

Andrade, 1994), encontra-se a proposta de um /ç/ subjacente tanto para as palavras 

do tipo ‘solo’ como para as que apresentam vogal alternante, as do tipo ‘povo’-

‘pçvos’. Para essas últimas /ç/ seria ‘a forma teórica básica’ da qual fala Câmara Jr. 

(1970). A motivação para tal proposta deriva do fato de ser essa vogal a que está 

presente na maior parte das formas, isto é, enquanto o [o] só se manifesta no 

masculino singular, o [ç] é produzido na forma pluralizada e também no feminino. 

Além disso, um olhar sobre a evolução do português corrobora essa proposta, pois, 

conforme discutido no CAPÍTULO 1, as vogais médias breves latinas /o(,e ( / evoluíram 

para /ç, E/, respectivamente17. Para Mateus (1975:153), na subjacência, encontra-se 

uma vogal média posterior tônica não especificada quanto ao traço baixo. O valor 

desse traço será definido em função do valor do traço [alto] da vogal átona do final 

de um nome, tendo sempre o valor oposto.  

 Conforme visto, da literatura sobre o assunto, pode-se extrair duas hipóteses 

em relação à representação da vogal média posterior que alterna em palavras como as 

do GRUPO 3.  

 A primeira alternativa (HIPÓTESE1), seguindo Mateus (1975), parte do 

princípio de que há, no léxico do português, vogais plenamente especificadas e 

vogais não totalmente especificadas quanto à altura. A vogal média candidata à 

regra, por ser derivada diacronicamente da vogal breve do latim, não teria adquirido 

na sincronia a especificação para o traço [ab3]. Desta forma, tem-se três classes de 



vogais no léxico profundo da língua: vogais [Oab3], [+ab3] e [-ab3]. Deve-se 

considerar também que a regra se aplica em decorrência da presença de uma vogal 

temática (VT) em fronteira vocabular. 

(4) HIPÓTESE1 

Metafonia  

a) Descrição: 
Operação: espraiamento do traço [aberto 3] 
Gatilho: VT labial em fronteira vocabular 
Alvo: vogal média labial não-especificada  
Direção: da direita para a esquerda 
 
b) Representação 
 
 vocálico  vocálico] N 
   VT 
    
  PV  
    
  [labial]  
 abertura  abertura 
    
ab1 -              - 
    
ab2 +  + 
    
ab3     - 
 
 
 Por essa representação, o contexto para a aplicação da regra se caracteriza 

pela presença de duas vogais que compartilham o traço labial. A segunda vogal é 

[+ab2], o que exclui a vogal alta, ficando representada por esta descrição apenas a 

vogal temática /o/. Quanto à primeira vogal, conforme expresso acima, é uma vogal 

média não especificada para o traço [ab3]. A especificação para esse traço é obtida 

através de uma operação de espraiamento.  

                                                                                                                                                             
17 A alternância e~ E está sendo excluída deste trabalho, porque, como se pode ver, nos estudos do 
Capítulo I, há muito ela não opera no sistema 



 A segunda hipótese (HIPÓTESE2) parte da idéia de que no léxico do português 

só há vogais plenamente especificadas como sugerido por Câmara Jr. 1970; López, 

1979; Maia, 1981; Cafezeiro, 1981; Magalhães, 1990 e Andrade, 1994. Nesse caso, 

as vogais que sofrem a regra estão especificadas na subjacência como vogais médias 

baixas, ou, conforme o modelo adotado para a descrição da altura, como [+ab3]. Sob 

esse ponto de vista tanto as palavras do GRUPO 2 como as do GRUPO 3 têm um /ç/ na 

subjacência. Desse modo, um dos grupos tem de ter uma marca lexical que iniba a 

aplicação da regra. São duas as opções: ou os itens do GRUPO 3 são marcados para 

sofrer a regra, como sugere Maia (1981); ou os do GRUPO 2 recebem a marca para 

não sofrê-la, como quer Andrade (1994). Abaixo, observa-se a descrição e a 

representação segundo a HIPÓTESE2:   

(5) HIPÓTESE2 

Metafonia  
a) Descrição: 
Operação: espraiamento do traço [aberto 3] 
Gatilho: VT em fronteira vocabular 
Alvo: vogal posterior média baixa  
Direção: da direita para a esquerda 
 
b) Representação: 
 
 vocálico  vocálico] N 
   VT 
    
  PV  
    
  [labial]  
 abertura  abertura 
    
ab1 -              - 
    
ab2   +     =  + 
    
ab3           +    - 

 



Seguindo essa proposta, observa-se que o desencadeamento do processo de 

espraiamento faz com que ocorra uma desassociação de [+ab3], para que o traço da 

VT possa se espraiar. 

 Se comparadas as duas alternativas para a análise da metafonia vê-se que a 

primeira é uma regra de preenchimento de traços, a qual conta com segmentos 

especificados e não-especificados, enquanto a segunda é uma regra de mudança de 

traços que precisa contar com um diacrítico. A análise dos dados pela Teoria Lexical 

mostra que qualquer uma das duas propostas alcança o resultado esperado uma vez 

que não são violados os princípios da teoria.  

 
2.2 Ametafonia como regra de mudança de traços 

 Nesse trabalho, a opção por uma vogal plenamente especificada na 

subjacência decorre da observação dos dados, conforme apresentados ao longo da 

seção anterior. Além de não haver evidências suficientes na língua para justificar a 

postulação de vogais não especificadas nas representações subjacentes (cf. Wetzels); 

considera-se relevante o fato de as palavras do GRUPO 2 pertencerem a um conjunto 

que pode ser caracterizado por um traço, aqui definido como [+ERUD], o que pode 

indicar que a língua tende a rejeitar uma configuração como aquela encontrada em 

tais vocábulos.  

 A hipótese que norteia o presente trabalho parte do pressuposto de que, 

subjacentemente, as palavras que sofrem a metafonia (‘p[o]vo’~’p[ç]vos’) têm na 

raiz uma vogal /ç/ plenamente especificada e a língua tende a rejeitar uma seqüência 

de duas sílabas em que a vogal /o/, mais à direita, é uma VT de fronteira vocabular e 

a precedente, /ç/, recebe o acento em conseqüência de uma regra geral do português, 



o que correponde dizer que em um  troqueu silábico18 onde as vogais médias labiais 

não concordem em [aberto 3] atua uma restrição, conforme representado em (6):  

(6) Restrição Fonotática 

  *(σ      σ)   
  |       |   

 V     VVT]N, Adj  

            [labial]   
     
 [+ab3]   [-ab3]   

 

 A restrição em (6) diz que é proibida uma seqüência na qual, em um troqueu 

silábico, as vogais médias do núcleo, ambas labiais, apresentem valores diferentes 

para [aberto 3]. Considerando-se que /ç/ está na forma subjacente tanto das palavras 

sem alternância (’sçlo’~’sçlos’), como das palavras com alternância 

(‘povo’~´pçvos’), vê-se que a restrição é violada em ambos os casos. As primeiras 

parecem ignorá-la, enquanto as últimas a ela são sensíveis. O efeito de (6) sobre as 

palavras que alternam pode ser conferido em (7)  

 (7) Desligamento de [+aberto3] 

  *(σ    σ)   
  |     |   

 V    V VT]N, Adj  

            [labial]   
              =    
 [+ab3]   [-ab3]   

                                                        
18 O troqueu silábico é um pé composto por duas sílabas, com proeminência à esquerda. A contagem 
das sílabas não considera sua estrutura interna. A representação deste pé está em : 

Representação de um pé troqueu silábico 
 

(* • ) 
σ  σ 

 
 



Isto significa que a atuação da restrição resulta no desligamento do traço 

[aberto3] da vogal tônica, configurando um caso de neutralização. Desta forma, está 

criado o ambiente para a aplicação da metafonia, conforme expresso na formulação 

em (8): 

(8) Metafonia (versão 1) 

 

         (σ      σ)   
           |       |   

          V      VVT]N, Adj  

       [labial]   
          
     
     
   [-ab3]   

 

O resultado do desligamento (7) e do espraiamento (8) do traço [aberto3] 

pode ser conferido nos exemplos em (9)19: 

(9) 

 desligamento espraiamento 
s[ç]lo s[O]lo *s[o]lo 
mete[ç]ro mete[O]ro *mete[o]ro 
 [ç]sso [O]sso [o]sso 
p[ç]lvo p[O]lvo p[o]lvo 

 

A regra de metafonia atua no domínio do pé, espraiando o traço [-aberto3] da 

vogal átona final para a tônica. Como se pode observar, nos termos expostos, o ponto 

de partida da metafonia nominal é uma restrição da língua que atua ativamente em 

um dos grupos. Antes, porém, de dar continuidade à discussão desse processo, 

                                                        
19 Está sendo utilizado O (‘o’ maiúsculo) para designar as vogais médias não-especificadas para o 
valor do traço [aberto3].  



fazem-se necessárias algumas considerações, relativamente à discussão sobre regras 

e restrições, para que se fundamente a proposta.  

Kenstowicz (1994:524) salienta que as regras fonológicas e as restrições de 

estrutura morfêmica, nos primeiros modelos gerativos, eram responsáveis pela 

captação das  generalizações encontradas nos sistemas lingüísticos. Às regras, por 

exemplo, cabe responder pelas mudanças sistemáticas no formato das raízes, afixos e 

palavras; e compete às restrições dar conta de generalizações mais estáticas 

concernentes à combinação de traços e às possíveis seqüências de sons. Em muitas 

línguas, inclusive o português, num grupo consonantal tautomorfêmico composto por 

consoante [+ nasal], o traço de ponto de articulação é compartilhado por ambos os 

segmentos. Isso pode ser explicado por restrição de seqüência estrutural como (10): 

 

(10) 
*C C 

+nasal [-αponto]
αponto  

  
 

Kenstowicz (1994:525) 

 

 Essa restrição proíbe grupo heterorgânico cujo primeiro membro seja uma 

nasal. O autor mostra em seguida que pela subespecificação, ao se considerar a nasal 

como [0ponto], isto é, não especificada para ponto de articulação, pode-se prever a 

especificação desse traço por redundância, e uma regra como (11) daria o resultado 

desejado. 

(11)  
[+nasal]  [+cons] 
   
   
      Ponto 



Kenstowicz (op. cit.) mostra que, embora a subespecificação associada às 

regras de redundância chegue de maneira mais simples à explanação de determinados 

fenômenos, como defendido por Mohanan (1991), há casos em que as restrições de 

seqüências estruturais se apresentam como a melhor solução. A crítica de Mohanan 

(op. cit) ao uso de restrições baseia-se no fato de elas serem freqüentemente 

estendidas a alternâncias heteromorfêmicas. Kenstowicz, porém, mostra que há casos 

em que o fato de a restrição ser estendida a outros morfemas simplifica a análise do 

fenômeno. Esse é o caso de uma língua como Diola Fogny, na qual a consoante nasal 

compartilha o ponto com a consoante seguinte e,  quando ocorre a reduplicação e 

uma nova seqüência NC é criada, a nasal concorda com a consoante. Um exemplo é 

[ni-gam-gam]→nigaηgam (‘eu julgo’). Nesses casos ocorre a neutralização e muda o 

ponto de articulação da nasal. A restrição formulada em (10), sozinha, não deixa 

claro como pode ocorrer a mudança de traços através da fronteira de morfema.  A 

solução para este problema é apresentada por Kiparsky (1982a). O autor  propõe uma 

regra como (12): 

 

(12) 
[+nasal]  [+cons] 
   
    =   

Ponto  Ponto 
 

Essa regra desempenha uma dupla função, desliga e espraia o traço. O 

processo de assimilação é, ao mesmo tempo, uma operação que muda e preenche 

traços. ‘Se a regra tiver esta dupla função, a informação de que a nasal é 

homorgânica com a consoante seguinte é feita apenas uma vez na gramática e a 

generalização não é perdida’ (Kenstowicz, op. cit., p.526).  



Há também situações nas quais restrição e regra se fazem necessárias, pois o 

modo como a regra se aplica faz referência direta à restrição. Kisseberth (1970) traz 

exemplos de regras de apagamento e epêntese de vogais nas línguas indígenas 

americanas, nas quais a entrada ou perda de material segmental não deixa que sejam 

criados grupos de três consoantes, o que significa que nestas línguas há uma restrição 

*CCC que funciona como condição para a aplicação das regras de apagamento e 

epêntese. De forma semelhante, o estudo de Itô, ao apresentar condições de língua 

específica que atuam sobre a estrutura da sílaba e ‘estão determinadas na gramática 

em termos de condições sobre as representações’(1986:162), se mostra favorável à 

idéia de que restrições atuam no sentido de oferecer informações que acabam por 

simplificar as derivações. 

A idéia de um regra de dupla função, desligamento e espraiamento, expressa 

no trabalho de Kiparsky (1985:98), é aprofundada em dois trabalhos de Mascaró 

(1987,1990) sobre a assimilação nas línguas românicas. O autor discute as vantagens 

de um formalismo que desmembre a assimilação em dois processos, um de redução e 

outro de espraiamento. Mascaró reconhece que a teoria autossegmental alcançou uma 

grande adequação descritiva ao derivar, de um único parâmetro, um conjunto de 

propriedades de superfície aparentemente não relacionadas, a assimilação. No 

entanto essa adequação descritiva não está diretamente ligada a uma adequação 

explanatória. A assimilação vista como processo de apenas um passo, como nas 

regras da fonologia standard ou nas operações autossegmentais de desligamento com 

espraiamento, não expressa a independência existente entre as operações que 

desligam ou apagam e as que espraiam. O autor chama atenção para o fato de 

algumas línguas apresentarem apenas apagamento ou somente espraimento. Um 



sistema com duas operações, além de dar conta disso, é também capaz de expressar 

as condições fonológicas sobre as operações de gramáticas particulares para 

operações da gramática universal, isto é, em uma língua como o  Catalão, por 

exemplo, que apresenta desvozeamento no final de palavra, ao ser apagado o traço 

[+voz] da consoante final, entra em ação uma regra de preenchimento, operação da 

gramática universal. O formalismo proposto por Mascaró (1990:471) pode ser 

conferido em (13): 

(13) 
 
a. Desassociação  b. Elisão  c. Espraiamento 

     
[αF]  [αF] →ø/__  [αF] 

|                 |  ↑  
C                 C  C 
     

 

Diante do exposto, será abandonada a idéia de uma restrição e uma regra e 

optar-se-á por ficar apenas com uma regra, pois o fenômeno estudado é um caso 

típico de assimilação. A fusão de (7) e (8) resulta em (14) e é suficiente para dar 

conta do fenômeno sem perder a informação veiculada pela restrição apresentada em 

(6). Tal proposta simplifica a análise e a generalização não é perdida.  

 

(14) regra da Metafonia (versão final) 

         (σ      σ)   
           |       |   

          V      VVT ]N, Adj  

      [labial]   
          
  =    
     
        [+ab3]   [-ab3]   



A regra (14) diz que: 

a) em uma seqüência de duas sílabas, cujos núcleos são vogais que 

compartilham o traço [labial], sendo a da direita uma VT de fronteira 

vocabular [-aberto3], átona por natureza, e a da esquerda [+aberto3], 

acentuada pela regra geral da língua, desliga-se [+aberto3] da vogal à 

esquerda, de acordo com a restrição explicitada em (6); 

b) [-aberto3] espraia. 

 

A regra de metafonia, conforme apresentada em (14), é vista como uma 

operação de desligamento e espraiamento, conseqüentemente uma operação que 

envolve mudança na estrutura segmental e preenchimento de traços. Por essa 

proposta desassociar ou elidir o autossegmento em determinadas condições é o 

primeiro passo; espraiar, o segundo.  

A opção por uma regra de dupla função, que neutraliza e assimila, é 

respaldada por evidências da língua. O sistema vocálico do português é pródigo em 

exemplos, tanto de neutralização quanto de assimilação, principalmente no que tange 

às vogais médias. Câmara Jr. (1953, 1970, 1975), em sua descrição do sistema de 

vogais, explicou a redução da pauta vocálica por neutralização da vogal média em 

direção à alta. Mostrou também que na posição tônica a vogal média é neutralizada 

nos casos em que for seguida por uma consoante nasal. Quando surge uma seqüência 

desse tipo, a vogal média baixa não se superficializa, como pode ser observado em  

(15): 

 

 



(15)  

 mas não  
‘l[e]nda’  ‘l[E]nda’ 
‘c[o]nga’  ‘c[ç]nga’ 
‘p[o]mba’  ‘p[ç]mba’

 

Essa proposta tem motivação independente no sentido de que outras regras do 

sistema vocálico incidem sobre as vogais médias baixas em configurações 

semelhantes (cf. Abaixamento Datílico e Espondeu, seção 2.2, Capítulo II).  

A assimilação, assim como a neutralização, pode ser facilmente encontrada 

na língua. De forma geral, a harmonia vocálica no português pode ser entendida 

como um processo de espraiamento do nó de abertura, ou de parte dele. Na literatura, 

encontram-se referências a fenômenos de harmonização vocálica que são  processos 

lexicais e outros, pós-lexicais. Como exemplo de uma regra de harmonia claramente 

pós-lexical e de aplicação variável, pode-se citar a harmonia dos nomes que é 

desencadeada pela simples presença de vogal alta, como em menino [mininu] e 

coruja [kuruja]. Já a  harmonia que atua sobre o sistema verbal, cujo gatilho é a 

presença de duas vogais em hiato, é um exemplo de regra lexical. 

Nos verbos há um processo de harmonia que consiste no espraiamento dos 

traços de abertura da VT que é apagada, como se observa em (16): 

(16) 

‘cobrir’ cobr  + i + o →  ‘cubro’ (1a p. ind. sg) 
    
    
  [-ab2]  

 



A alternância dos verbos estudada no artigo clássico de Harris (1974) foi 

também estudada por Mateus (1975), López (1979), Redenbarger (1981), Quicoli 

(1990), Wetzels, (1991,1992, 1993) e Lee (1995). Na perspectiva da fonologia não-

linear, destaca-se o trabalho dos dois últimos autores, segundo os quais a vogal 

média da raiz verbal é não especificada para o valor de [aberto3]. O abaixamento é 

formulado como uma regra que preenche traços, no caso das raízes com vogal 

subespecificada, e muda traços, no caso das raízes derivadas de nomes20. Se, no 

estudo de Harris, é crucial que a harmonia se aplique antes do truncamento da VT, 

pois, pelo modelo utilizado, depois de apagada a vogal, seus traços não podem 

espraiar; na análise de Wetzels (1993), tal ordenamento não é obrigatório, visto que o 

modelo teórico utilizado admite que, depois de apagado o segmento, seus traços 

permaneçam flutuantes pelo efeito de estabilidade21 para serem, depois, reassociados 

à vogal média da raiz, que por convenção tem seu próprio nó desassociado, 

realizando-se assim a harmonia.  

Há semelhança entre a Harmonia Verbal e a Metafonia Nominal. Segundo a 

definição tradicional, ambos os casos referem-se a mudanças na vogal da raiz e, de 

acordo com a definição moderna,  os dois fenômenos são casos de espraiamento cujo 

gatilho é uma vogal que está fora da raiz. Optou-se pela nomenclatura tradicional na 

descrição desta regra com o objetivo de marcar uma diferença: enquanto a Harmonia 

Verbal é nitidamente uma regra de condicionamento morfológico, pois exige a 

                                                        
20 Para Wetzels (1991,1992,1993) e Lee (1995), a vogal média do radical nominal é plenamente 
especificada.  
21 Goldsmith (1976) faz referência ao efeito de estabilidade do tom quando a vogal apaga e o tom 
permanece como traço flutuante. Wetzels (1993:31) afirma que o mesmo ocorre com o nó de abertura  
depois do truncamento da vogal temática do verbo.  



presença de VT seguida de morfema modo-temporal, a Metafonia Nominal é apenas 

uma regra de condicionamento fonológico. 

A maioria dos casos de neutralização das vogais médias estudados por 

Wetzels (1992) envolvem o desligamento de [aberto3], os de Câmara Jr. (1970), o 

desligamento de [aberto2]. Os fenômenos citados acima apresentam alterações nas 

vogais médias, as quais podem ser causadas por condicionamento prosódico, como 

nas regras de Abaixamento Datílico e Espondeu e na neutralização das átonas, ou por 

condicionamento melódico, como fica claro através dos exemplos de  levantamento 

da nasal e da harmonia verbal.  

A metafonia da forma como tratada nesta tese aproxima-se dos fatos do 

português apresentados acima, porque envolve a neutralização, entendida como 

desligamento (Clements e Hume, 1995:264), e o espraiamento de uma camada do nó 

de abertura. Assemelha-se, de um lado, ao levantamento da nasal e à harmonia verbal 

no sentido de serem processos desencadeados por restrições fonotáticas; e, de outro, 

somente à harmonia verbal, por serem fenômenos que envolvem o espraiamento de 

traços. Como se pode ver no resumo abaixo, a qualidade da vogal média que resulta 

desses processos, que, unanimemente, envolvem o desligamento do traço [aberto], 

não é sempre a mesma: 

(17) 

 Vogal resultante   

Neutralização da átona [-aberto3]   
Vogal nasal [-aberto3]   
Abaixamento Datílico [+aberto3]   
Abaixamento Espondeu [+aberto3]   
Harmonia Vocálica [-aberto3]   
Metafonia Nominal [-aberto3]   
    

      



Como descrito em termos estruturais por Câmara Jr. (1970) e explanado em 

termos da Fonologia Autossegmental e Fonologia Lexical por Wetzels (1992), na 

posição átona ocorre a neutralização da oposição entre as vogais médias, em favor 

das médias altas. Em se tratando das vogais médias tônicas, pode-se afirmar, pelos 

exemplos apresentados, que o resultado não é previsível. Wetzels (op. cit.p.53) a fim 

de dar conta dos casos de neutralização de [aberto3] propõe uma regra de 

redundância (cf. capítulo 2, seção 2.2) segundo a qual o traço [+aberto3] é 

introduzido para preencher o valor não-especificado da vogal média tônica. Para o 

caso da nasal, regra de neutralização condicionada melodicamente, formula uma 

regra específica que atribui [-aberto3] sempre que a vogal média for [nasal]. A 

harmonia verbal e a metafonia também passam por um processo de neutralização, 

mas o valor de [aberto3] é definido em função da vogal adjacente e o resultado, em 

ambos os casos, é uma vogal média alta.   

Todos esses fatos recém recapitulados mostram que a língua opera com 

muitas regras de neutralização e espraiamento, entre as quais se coloca a metafonia 

nominal. Vale ainda observar que o domínio dessa regra é o pé métrico, como é o pé 

métrico o domínio da neutralização da átona não final.  

 
 
2.3 Sobre o nível da regra  

Os fenômenos abordados na seção anterior são todos decorrentes da aplicação 

de regras lexicais. Considera-se a metafonia uma regra lexical porque ela apresenta 

propriedades típicas desse grupo de regras, a saber, excepcionalidade e não-aplicação 

a uma categoria de palavras. Foram encontradas algumas exceções esporádicas e, no 

que concerne à não-aplicação, pode-se observar que as palavras do tipo ´solo’ 



arroladas na LISTA 2, pelas características apresentadas, puderam ser caracterizadas 

como uma classe, definida neste trabalho pelo traço [+Erud]. 

A regra da metafonia nominal do português, conforme formulada em (13), é 

uma regra de mudança e de preenchimento de traços (Mascaró 1987, 1990 e 

Kiparsky 1985). O modelo de Fonologia Lexical adotado neste estudo, o de Kiparsky 

(1985), postula que regras que mudam estrutura em ambientes não-derivados estão 

confinadas ao nível da palavra pela Condição do Ciclo Estrito (op. cit. p. 103). Os 

dados relativos às palavras cuja descrição satisfaz a descrição da regra são, na sua 

grande maioria, palavras não-derivadas. As derivadas enquadram-se no grupo dos 

vocábulos formados pela sufixação de –oso, sufixo de nível 1, e a alteração 

metafônica ocorre no próprio sufixo; e –inho, -íssimo, -mente, sufixos de nível 2. A 

regra de metafonia formulada caracteriza-se também por necessitar da informação de 

limite, de borda, uma vez que ela é engatilhada pela vogal temática e a presença do 

sufixo flexional de número desfaz o ambiente para a sua aplicação, razão pela qual o 

nível de aplicação é o da palavra.   

Segundo Kenstowicz (1994), o fato de uma regra fazer menção à borda da 

palavra ajuda a classificá-la como regra do nível da palavra. Além disso, para afirmar 

que está no nível 2, pode-se utilizar o mesmo tipo de argumento encontrado na 

literatura para classificar a regra de apagamento de /g/, por exemplo, bastante 

discutida nos estudos sobre a Fonologia Lexical do Inglês e do Alemão. Conforme 

mostrado no capítulo 2 (cf. exemplo e discussão na seção 1.2.1), /g/→O tanto no final 

de palavras não derivadas como no final de sufixos de nível 2 e a regra não se aplica 

quando a palavra é formada por sufixos do nível 1, como se pode ver nos exemplos 

do alemão em (18) (Hargus, 1993:57): 



(18) 

tango – [taNgo] 
tang-ier-en  –  [taNgí:rEn] 
Spreng-ung –  [SprE NU N] 
 

Segundo a análise apresentada por Borowsky (1986),  dizer que tal regra atua 

no nível 2 é também uma forma de prevenir outputs indesejados. Do mesmo modo, 

no caso do português, o fato de a regra ter de estar ordenada após a flexão de número 

é uma das evidências que se tem para classificá-la como sendo de  nível 2.  

 Moreno (1997) propõe que a metafonia seja uma regra do nível 2. Para ele, 

não poderia estar situada no nível 1, uma vez que o elemento terminal (ou vogal 

temática) só se associa à palavra ao final do nível 1. A derivação (19) mostra que se a 

regra da metafonia operasse no nível 1 ou no nível 2, antes da flexão, os resultados 

seriam incorretos. 

 
(19) 
 

 [[pçv]o]pl  [[çs]o]pl. 
Nível 2 pçvo pl  çso pl. 
metafonia p‘ovo ‘oso 
flexão  p‘ovoS ‘osoS 
   
output *[p‘ovos] *[‘osos] 

 

A conclusão a que se chega, observando a derivação acima, é a de que a regra 

de metafonia atua no nível da palavra e o modelo de Kiparsky (1985), segundo o 

qual a morfologia antecede a fonologia no nível 2, consegue dar conta do fenômeno. 

A metafonia é uma operação fonológica que atua depois da flexão, uma operação 

morfológica, como se pode ver em (20): 



(20) 

 [[pçv]o]pl  [[çs]o]pl. 
Nível 2 pçvo pl  çso pl. 
flexão  p‘çvoS ‘çsoS 
metafonia N/A N/A 
   
output [p‘çvos] [‘çsos] 

 

Antes das derivações que servirão para ilustrar a proposta apresentada, será 

feita uma retomada de aspectos importantes para a continuidade da proposta que aqui 

se desenvolve. Está sendo considerado que: 

a) a metafonia nominal é uma regra que se compõe de duas partes: 

desligamento e espraiamento; 

b) a vogal subjacente é /ç/;  

c) as palavras que sofrem a metafonia, em relação ao marcador, são todas 

pertencentes ao núcleo interno;  

d) como regra lexical, tem exceções;  

e) o marcador de palavra, gatilho da regra, só entra na última camada 

morfológica do nível 1 (Harris, 1983), razão pela qual ela se aplica no 

nível 2, nível da palavra;  

f) de acordo com a descrição da regra em (13), o gatilho está na borda da 

palavra, por conseguinte somente se aplica depois da flexão. 

 

Em (21) é apresentada uma derivação detalhada de palavras que atendem ao 

contexto  [-ó C0 o]N para que se possa observar o comportamento destes itens em 



função da regra de metafonia, tal como está sendo proposta neste estudo. As palavras 

são: ‘porco’, ‘porcos’, ‘lobo’, ‘voto’ e ‘fogoso’: 

 
 
(21) 
Representação [pçrk- ]N [pçrk- ]N ,.pl. [lob-] N [vçt-][+Erud]. N [[fçg-]N çz-]A

Nivel1      
Ciclo1      
Acento [pç¤rk] [pç¤rk] [lo ¤b] [vç¤t] [fç¤g] 
Ciclo2      
Afixação     [[fç¤g]çz] 
Desacentuação     [[fçg]çz] 
Acento     [[fçg]ç¤z] 
Marc de Classe [pç¤rko] [pç¤rko] [lo ¤bo] [vç¤to] [fçg]ç¤zo] 
Silabação [pç¤r.ko] [pç¤r.ko] [lo.¤bo] [vç. ¤to] [[fç.g]ç¤.zo] 
      
Nível 2 [pç¤r.ko] [pç¤r.ko] [lo ¤.bo] [vç. ¤to] [[fç.g]ç. ¤zo] 
Flexão ____ [pç¤r.koS] ____ ____ ____ 
Metafonia (13) [po¤r.ko] N/A N/A bloqueda [[fç.g]o.¤zo] 
Neutraliz. ____ ____ ____ ____ [[fo.g]o.¤zo] 
BEC     [fo.go.¤zo] 
      
output [po¤r.kU] [pç¤r.kUs] [lo ¤.bU] [vç. ¤tU] [fo.go.¤zU] 
 

 

Na representação, as formas trazem uma informação referente à classe 

gramatical, e o marcador de palavra entra por regra de redundância22. Naturalmente, 

tal proposta traz implicações em relação à posição adotada no que concerne ao 

acento. Admite-se, nesta tese, um acento morfológico, isto é, que tem como domínio 

de aplicação o radical derivacional (Lee,1995; Moreno, 1997; Mateus, 1999) e um 

                                                        
22 Regra de marcador de feminino (Feminine Marker Rule) 

f→  ]a 
Regra de realização de marcador (Marker Realization Rule) 

Para uma forma do nível Xo, insira um /a/ sufixal se a raiz estiver marcada ]a, nos demais 
casos insira o sufixo /o/. (Harris, 1991:45) 

 



acento rítmico definido depois da entrada do marcador. De acordo com Mateus 

(1999:22) ‘uma regra que apenas faça referência à constituição morfológica para a 

atribuição do acento principal não o relaciona com os acentos secundários, e não 

integra portanto a acentuação das unidades prosódicas da língua’. Para contemplar 

o aspecto prosódico, a autora determina a onda rítmica do acento em português 

através da utilização das grades métricas (op. cit. p.24):  

 
(22) 

N2         *          *      * 
N1 •  *   • •  *  •  *    •   • *  
N0 x  x  x x  x  x  x   x     x x  
 model]o organizad]o café]  ] 

 

O resultado alcançado por Mateus (1999) através da construção da grade 

métrica, é o mesmo a que chega Bisol (1992,1994), posto que suas posições em 

relação à atribuição do acento primário sejam diferentes. Para a proposta ilustrada em 

(22) assume-se que a formação do pé troqueu ocorre ao final do nível 1, logo após a 

entrada do marcador.  

No nível 2, primeiramente opera a morfologia com a afixação de plural, a 

qual é seguida pela regra de metafonia. De acordo com o modelo da Fonologia 

Lexical empregado, o Nível 2 não é cíclico, por isso admite-se que o morfema de 

plural é acrescido à palavra por uma condição específica, sem que se crie uma nova 

camada morfológica, diferentemente de qualquer processo derivativo. A regra de 

metafonia atua desligando o traço [+aberto 3] da vogal média tônica e o traço [-

aberto3] da vogal temática final espraia para a sua esquerda. A metafonia se aplica 

apenas às formas do masculino singular que, após a formação do pé, apresentaram o 

contexto que fere a restrição fonotática formalizada em (4). Às palavras com duas 



vogais médias altas (‘lobo’) e àquelas que têm o traço [+Erud], a metafonia não se 

aplica, pois não encontra contexto. Do mesmo modo, não atua sobre as palavras que 

já receberam o –S de plural, uma vez que a entrada do morfema flexional desfaz o 

contexto para a sua aplicação. No final do léxico atuam a regra de neutralização da 

pretônica e da postônica final, conforme proposto por Wetzels (cf. capítulo 2 seção 

2.2), e o apagamento de colchetes (Bracket Erasure Convention - BEC).   

Por seu comportamento morfológico e prosódico, os sufixos de nível 2, -

mente, -(z)inho e -íssimo, têm sido considerados por muitos estudiosos como 

elementos de composição. Diferentemente dos sufixos de nível 1, os sufixos de nível 

2 são portadores de acento primário. Ao serem associados a outra palavra, ambas as 

formas de diminutivo mantêm o acento. Além disso, o sufixo formador de advérbio –

mente associa-se à palavra pronta, mantendo o marcador, e pode, também, em uma 

sequência de dois advérbios, aparecer apenas no último, como em ‘rápida e 

eficazmente’23, por exemplo. Quanto ao afixo de diminutivo, em exemplos do tipo 

‘pãezinhos’ e ‘pçrquinhos’, revelam que sua associação é posterior à flexão de 

número. 

 A derivação em (23) será apresentada a partir do nível 2, isso porque está 

sendo considerado que todos os sufixos de nível 2 entram nesse nível, o mesmo em 

que a regra de metafonia se aplica; dessa forma, poder-se-á observar o 

comportamento desses sufixos em relação à regra em estudo. Parte-se da hipótese de 

que –inho e –zinho são dois alomorfes que entram no nível da palavra e que há entre 

eles uma distribuição complementar: -zinho entra nas palavras da Classe V, -inho nas 

demais. (cf. discussão no capítulo 2 seção 3.3) 



(23) 

 
Representação [pçrk-]sg DIM [pçrk -] pl. DIM [nçv -] sg SUP 

    
Nível 2 [pç¤r.ko] [i¤ño] [pç¤r.ko] pl.  [i¤ño] pl. [nç¤.vo][í.si.mo] 
Flexão ___ [pç¤r.koS] [i¤ñoS]  
Metafonia (13) [po¤r.ko] [i¤ño] N/A [no ¤.vo][i¤.si.mo] 
Afixação  [[po¤r.ko]i¤ño] [[pç¤r.koS]i¤ñoS] [[no¤.vo]í.si.mo] 
Cond.Perifericidade  ___ [[pç¤r.ko]i¤ñoS] ___ 
Truncamento [[po¤r.k]i¤ño] [[pç¤r.k]i¤ñoS] [[no¤.v¤]isi.mo] 
Silabação   [po¤r.k]i¤.ño] [[pç¤r.k]i¤.ñoS] [[no¤.v] ¤i.si.mo] 
Deslocamento de ac. [[por.k]i¤.ño] [[pçr.k]i¤.ñoS] [[no.v¤]i.si.mo] 
BEC [po¤r.ki¤ño] [pç¤r.ki¤ñoS] [no ¤.v¤i.si.mo] 

    

Outras regras [por.ki¤.ñU] [pçr.ki¤.ñUs] [no.v¤i.si.mU] 
output [por.ki. ¤ñU] [pçr.ki¤.ñUs] [no.v¤i.si.mU] 
 

 
Como é possível observar, no início do nível 2, têm-se duas palavras 

fonológicas independentes, pois são sufixos portadores de acento principal, cujo 

comportamento já foi discutido (cf. seção 3.3 – capítulo II). Está sendo admitido que 

esses sufixos são trabalhados separadamente no nível 1, seguindo Lee (1995); mas, 

diferentemente do que propõe o autor, não se supõe que as entradas de -inho e -zinho 

sejam diferentes, isto é, -inho, antes da flexão e -zinho, depois.  

Após a entrada do morfema flexional –S, passa a atuar a metafonia, 

desligando o [+aberto3] da vogal tônica, apenas das palavras em que o gatilho da 

regra permanece intacto, e espraiando [-aberto3] da átona final. Depois da metafonia, 

vem a afixação e o resultado obtido no caso do plural é [pç¤r.koSi¤ñoS]. O morfema 

                                                                                                                                                             
23 Exemplo dado por Harris (1983:129): ‘Los muchachos trabajaron rápida e eficazmente’. 



/S/ de plural respeita a Condição de Perifericidade (CP)24 e desaparece quando perde 

a posição de borda.  

Leva-se em conta que uma das características das línguas flexionais, como é o 

caso do português, é não permitir que um morfema flexional seja seguido por 

morfemas derivacionais. Assim, quando entra o sufixo –inho, CP atua e ocorre o 

truncamento de /S/. O passo seguinte é o apagamento do marcador, que decorre de 

uma regra geral da língua. A silabação vem logo após. Em função do choque 

acentual resultante dessas operações, ocorre o deslocamento de acento. Como o 

acento de /ç/ não terá outro núcleo à sua esquerda para pousar, simplesmente é 

apagado. Se –inho for associado a palavras como ‘papel’ e ‘amor’, resultando em 

‘papelinho’ e ‘amorinho’, por exemplo, o deslocamento de acento encontrará pouso 

e portanto não apagará. 

Assim, esta análise dá conta das alternâncias do tipo ‘p[o]rco’-‘p[ç]rca’- 

‘p[ç]rcos’ assim com daquelas do tipo ‘p[o]vo’-‘p[ç]vos’. Na subjacência há uma 

vogal labial baixa que passa a harmonizar com a vogal final, o marcador de classe. 

Por isso ‘f[ç]gos’ não harmoniza, mas harmoniza ‘p[o]rco’. Palavras com /o/ 

subjacente não são atingidas pela metafonia, regra que foi muito ativa na diacronia e, 

ao que tudo indica, continua em atividade na sincronia. Ainda que apresente 

exceções, são elas que caracterizam a metafonia como regra lexical.  

                                                        
24 A Condição de Perifericidade está associada à extrametricidade. Para Hayes ([1981]1999) a 
invisibilidade depende da perifericidade. Neste trabalho a condição está sendo utilizada no sentido 
morfológico, isto é, considerando-se que nas línguas flexionais um morfema flexional não pode seguir 
um derivacional, entende-se que quando um morfema flexional perde sua condição de borda é elidido.   



 

CONCLUSÃO 

 

 
Este trabalho buscou saber sobre a forma subjacente da vogal média 

alternante nas palavras como ‘[o]sso’~’[ç]ssos e ‘p[o]vo’~’p[ç]vos; tentou definir o 

status de uma regra normalmente tratada como um fenômeno preso à diacronia das 

línguas romances; e, à luz de um modelo não-linear, procurou encontrar indícios 

sobre o nível de aplicação dessa regra em um modelo de léxico estratificado. 

 Sobre a representação da vogal média [o] das formas que apresentam 

alternância, após o exame dos dados, chegou-se à conclusão de que a forma 

subjacente é uma vogal [+aberto3], isto é, um [ç], sobre o qual falara Câmara Jr. 

Além disso, a análise dos dados mostrou que a tendência da língua é não produzir 

formas nominais nas quais se superficializem duas vogais médias labiais - uma no 

limite do vocábulo e a outra portadora de acento - que não combinem em relação ao 

valor do traço [aberto 3]. Pois é exatamente essa configuração que cria o contexto 

para que a regra de metafonia seja desencadeada, desligando e espraiando [aberto 3] 

da vogal da borda da palavra, um marcador de classe /o/, em direção ao /ç/ do 

radical.  

 Os estudos sobre a metafonia de dialetos do italiano mostram que a regra 

nessa língua, assim como no português, é desencadeada por um morfema de final de 

palavra: o marcador de classe –o, no português, e o morfema de plural –i, no italiano. 

Embora os efeitos desses processos sejam diferentes, pois o italiano apresenta casos 

de ditongação e levantamento, enquanto o português, apenas levantamento, há em 



comum o fato de ser uma regra que se aplica nos níveis mais tardios da derivação 

lexical. Pelo modelo da Fonologia Lexical, pode-se afirmar que, especialmente no 

caso do italiano, não há dúvidas de que a metafonia se aplica a partir do nível 2, visto 

que o gatilho da regra somente entra no nível flexional. Já no português, o morfema 

de plural não é aquele que desencadeia a regra, mas sim o que a inibe, uma vez que 

após sua afixação o contexto para a aplicação é desfeito. E é exatamente este um dos 

argumentos para localizar a regra no nível 2 da fonologia, logo após a entrada do 

sufixo de plural. A necessidade da informação de borda de palavra é um dos critérios 

adotados na teoria para a determinação do nível da regra.  

 Encontrada a resposta sobre o nível de aplicação da regra e após a observação 

da sua atividade no sistema, o trabalho foi capaz de mostrar que a metafonia do ‘o’ 

que atua sobre os vocábulos nominais do português é uma regra herdada da diacronia 

que, embora tratada por muitos estudiosos como um processo fonético, ganhou outro 

caráter ao se mostrar bastante ativa no sistema da língua, lembrando o que diz 

Kiparsky (1995) sobre regras fonéticas que podem ser reinterpretadas como regras 

fonológicas, lexicais ou pós-lexicais, e, nos estágios fonologizados do seu ciclo de 

vida, tendem a subir na hierarquia dos níveis, sendo o nível 1 seu ponto final. 

 Também outros aspectos devem ser mencionados. O estudo feito a respeito 

dos modelos de traços para a descrição da altura mostrou a adequação da proposta de 

Clements (1989b) que, com um único parâmetro relativo à abertura, é capaz de dar 

conta da metafonia bem como de outros processos que envolvem a altura vocálica 

aos quais estão sujeitas as vogais médias do português. Relativamente à formalização 

proposta por Mascaró (1987,1990) e Kiparsky (1985,1993), segundo a qual a 

assimilação é mais bem descrita através de regras de dupla função, capazes de dar 



conta não só do desligamento e do espraiamento como também das condições para 

que ela se aplique, considera-se que se mostrou adequada à análise do fenômeno da 

metafonia, uma vez que de forma simples foi possível veicular, através de um único 

aparato formal, toda a informação necessária sem que a generalização fosse perdida. 

Por fim, através deste estudo foi possível mostrar que a regra de metafonia se insere 

no conjunto de regras de neutralização e espraiamento, já estudadas por Wetzels 

(1992), que atingem as vogais médias.  

 Fica a proposta de um futuro trabalho experimental para que se possa, através 

de evidências empíricas, corroborar a proposta defendida nesta tese.   
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