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“Le temps change toute chose: 

 il n’y aucune raison pour que 

la langue échappe à cette loi universelle”  

Ferdinand Saussure 
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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO  

 

 

Esta tese tem como objectivo central observar de que modo os falantes adultos do PE avaliam 

paradigmas lexicais que apresentam variação alofónica quanto à qualidade da vogal que é 

tónica na palavra-raiz, quando lhe são adjungidos os sufixos -inh- e -zinh-. Para tal, foram 

colocados os seguintes objectivos específicos: (i) observar de que modo os falantes reagem à 

(não) redução vocálica das vogais [a, e, ɛ, o, ɔ] na presença dos sufixos derivacionais 

diminutivos -inh- e -zinh-, tendo em conta a variação associada a essa vogal em posição átona; 

(ii) verificar se uma determinada palavra associada ao sufixo -zinh- apenas legitima a 

aceitação de formatos com bloqueio da redução vocálica e se uma palavra associada ao sufixo 

-inh- implica necessariamente a presença de redução vocálica; (iii) reunir um corpus junto de 

falantes adultos do PE com dados relativos aos juízos de valor sobre as estruturas com os 

sufixos referidos, associados à (não) redução vocálica na vogal em estudo; (iv) verificar se a 

(não) aceitação dos diferentes estímulos com manipulação da qualidade vocálica é 

condicionada por determinados contextos fonológicos e morfológicos (tipo de sufixo, tipo de 

vogal, estrutura da Rima silábica e sua posição na palavra-raiz). Procedeu-se à construção de 

um teste de validação dos dados para determinar a relação que os falantes reconhecem entre a 

palavra-raiz e a palavra derivada, de forma a identificar os estímulos e paradigmas lexicais 

problemáticos, e de um teste para estabelecer o grau de aceitabilidade de cada um dos 

estímulos manipulados em função das variáveis referidas. Os resultados certificam um 

assinalável grau de variação no que diz respeito aos juízos de valor formulados pelos 

informantes avaliados relativamente às estruturas em estudo, sendo -inh- o sufixo que maior 

instabilidade regista, na relação com a vogal da palavra derivada que é tónica na raiz. 

� Palavras-Chave: vogais, percepção, diminutivos, Português Europeu 
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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

The main goal of this dissertation is to study how adult speakers of European Portuguese 

assess lexical paradigms which present allophonic variation as regards the quality of the vowel 

in a root word whenever it appears alongside suffixes -inh- and -zinh- in derived words. 

To reach this objective the following specific objectives were set: (i) observe how speakers 

react to vocalic reduction of vowels [a, e, ɛ, o, ɔ] (or lack thereof) in the presence of 

diminished derivational suffixes -inh- and -zinh- taking into account the variation associated 

with the given vowel in unstressed position; (ii) check if a word associated with the suffix      

-zinh- only legitimizes the acceptance of words with non vowel reduction and if a word with 

suffix -inh - necessarily implies the presence of vowel reduction; (iii) compile a corpus of 

European Portuguese by adult speakers with data relative to the choices of value regarding 

structures with suffixes associated (or not) with vocalic reduction for a given vowel; (iv) 

verify that the acceptance (or lack thereof) of different stimuli during manipulation of the 

vocalic quality is conditioned by determined phonological and morphological contexts (type of 

suffix, type of vowel, structure of syllabic rhyme and its position in root word). 

We built both a validation test for data in order to determine the level of relation that the 

speakers establish between the root-word and the derived word - this way problematic stimuli 

and paradigms can be identified-, and a test to establish the level of acceptance for each one of 

the stimuli used following the referred variables.  

The results have shown that choices made by the subjects among the structures being studied, 

-inh- is the suffix with the highest instability, in relation with the quality of the vowel in the 

derived word. 

� Keywords: vowels, perception, diminutives, European Portuguese 
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CCCCONVENÇÕES E ONVENÇÕES E ONVENÇÕES E ONVENÇÕES E AAAABREVIATURASBREVIATURASBREVIATURASBREVIATURAS 

 

Alfabetos utilizados:  

 

AFI (Alfabeto Fonético Internacional) 

SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) 

 

 

exemplos AFI SAMPA 

mala [a] a 

dedo [e] e 

peça [ɛ] E 

sopa [o] o 

copo [ɔ] O 

cama [ɐ] 6 

telefone [ɨ] @ 

punhal [u] u 

cinema [i] i 

pato [p] p 

 

exemplos AFI SAMPA 

tola [t] t 

cão [k] k 

bola [b] b 

dado [d] d 

gato [g] g 

fogo [f] f 

sapo [s] s 

chama [ʃ] S 

vela [v] v 

zebra [z] z 

 

exemplos AFI SAMPA 

jarra [ʒ] Z 

mola [m] m 

nuca [n] n 

unha [ɲ] J 

laca [l] l 

malha [ʎ] L 

mel [ɫ] l~ 

caro [ɾ] r 

rato [ʀ] R 

Convenção 

 

V – vogal 

C – Consoante 

 

/s/ Fricativa em Coda: [s], [ʃ] e [ʒ]  

/l/ Líquida lateral  

/ɾ/ Líquida vibrante 
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1.1.1.1. IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

Neste capítulo, explicitar-se-ão os objectivos da presente investigação, contextualizando-se o 

projecto através de uma resenha das referências na literatura sobre a relação entre o uso dos 

sufixos e o funcionamento do vocalismo átono em Português Europeu padrão (doravante, PE). 

Este estudo centrar-se-á exclusivamente na presença dos sufixos diminutivos1 -inh- e -zinh- em 

palavras derivadas e no efeito da adjunção destes sufixos na qualidade da vogal que é tónica 

na palavra-raiz2. 

Como se verá na revisão da literatura (capítulo 2), diferentes autores consideram -inh- e -zinh- 

como instâncias de um só sufixo ou como dois sufixos distintos. Não se pretende, nesta tese, 

discutir a natureza morfológica e fonológica de -inh- e -zinh-, mas apenas avaliar o grau de 

aceitabilidade dos falantes do PE face à presença ou ausência de redução vocálica na vogal 

que é tónica na palavra-raiz, aquando da adjunção dos sufixos diminutivos, na palavra 

derivada. Sempre que forem referidos os sufixos diminutivos -inh- e -zinh-, a referência far-se-

á independentemente de se tratar de um ou de dois sufixos no sistema morfológico do PE, 

remetendo a designação para as duas formas fonéticas ([iɲ] e [ziɲ]), sejam elas instâncias 

fonéticas de um ou de dois sufixos. 

Esta dissertação tem como principal objectivo avaliar de que forma os falantes adultos do PE 

se comportam perante paradigmas lexicais que apresentam variação em relação à qualidade 

vocálica átona, que é tónica na palavra-raiz em palavras derivadas com os sufixos -inh- e        

-zinh-. No PE, a qualidade desta vogal pode sofrer ou não o processo do vocalismo átono 

                                              

1 A designação ‘diminutivo’ neste trabalho refere-se exclusivamente aos sufixos -inh- e -zinh-. 

2 A designação ‘palavra-raiz’ neste trabalho refere-se sempre a uma palavra da qual, posteriormente, se 

gerarão as formas derivadas, dando origem ao paradigma lexical.  
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designado como elevação e centralização vocálica (também referido, nesta tese, como redução 

vocálica) em função do tipo de sufixo adjungido (flor – fl[o]rzinha / *fl[u]rzinha / *fl[o]rinha / 

fl[u]rinha)3. Partindo da generalização de Viana (1883), Mateus (1975) e Lee (1996) de que    

-zinh- bloqueia sistematicamente a elevação e centralização da vogal tónica da palavra-raiz, 

sendo que -inh- implica sempre a activação do processo referido, não seria de esperar qualquer 

variação dos falantes na produção destas vogais. No entanto, verifica-se que estas estruturas 

nem sempre são produzidas conforme o esperado. Em Oliveira (2006), são apresentados dados 

que reflectem essa mesma instabilidade na produção da estrutura esperada: “os informantes 

[foram] expostos a sequências fonéticas em que os processos de redução vocálica deveriam ser 

aplicados e não o [foram], como seria o caso das palavras com sufixação avaliativa que 

referimos anteriormente e que não se encontram estudadas, p.e., bola/b[ɔ]linha] em vez de 

bola/b[u]linha ou vela/v[ɛ]linha em vez de vela/v[ɨ]linha” (2006: 132).  

A constatação empírica da aparente variação livre relativa à vogal em estudo em determinados 

paradigmas lexicais4 (por exemplo, a palavra escolinha faculta as produções *esc[ɔ]linha e 

esc[u]linha) e a ausência de trabalhos sobre este assunto (como se verá na secção sobre o 

enquadramento teórico) motivaram a presente investigação. A questão que se coloca é a de 

saber se um tal desempenho poderá ter, na base, factores linguísticos que a condicionem. No 

trabalho de Viana (1883), este refere o efeito de variação dialectal, como na citação que se 

apresenta: “Nous avons déjà vu que, dans le nord, les diminutifs ont toujours deux accents: on 

dit ròsïnha, bòttïnha, qui seraient ridicules dans le dialecte commun, où il faut prononcer 

rusinha, butînha, en suivant la règle des syllabes atones. On dira cependant ròsazïnha, 

                                              

3 A utilização do diacrítico “*” significa que estas são as formas de produção não esperadas. 

4 A designação ‘paradigma lexical’ neste trabalho refere-se ao conjunto de quatro formas (ou, em alguns 

casos, de apenas duas formas), associadas à mesma palavra-raiz, por exemplo, para a palavra-raiz casa, 

o paradigma lexical contém *c[a]sinha, c[ɐ]sinha, c[a]sazinha e *c[ɐ]sazinha e, para a palavra-raiz 

chinês, o paradigma lexical contém *chin[e]sinho e chin[ɨ]sinho. 
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bòttazïnha, à cause de l'infixe z.” (1883: 63). Outros factores não são referidos na literatura 

como legitimando a variação em foco. 

O objectivo central deste estudo é o de obter valores de referência para o que, efectivamente, é 

aceite pelos falantes de PE como língua materna, no que diz respeito (i) à obrigatoriedade (ou 

não) da redução da vogal que é tónica na palavra-raiz, quando se adjungem os sufixos -inh- ou 

-zinh-, e (ii) à possível presença de variação na qualidade da vogal-alvo, tentando identificar 

que condições podem potenciar essa possível variação.  

Para cumprir o objectivo geral deste projecto, definiram-se os seguintes objectivos específicos: 

i. verificar se o sufixo -zinh- implica sempre o bloqueio da redução vocálica e se o 

sufixo -inh- implica sempre redução vocálica; 

ii. na presença de variação, observar eventuais diferenças na redução vocálica das 

vogais [a, e, ɛ, o, ɔ] que são tónicas na palavra-raiz, face aos sufixos -inh- e -zinh-; 

iii. apurar se a variação na qualidade da vogal-alvo depende ou não da estrutura da Rima 

(não ramificada vs ramificada) em que esta se insere; 

iv. averiguar se a variação na qualidade da vogal-alvo em estudo depende ou não da 

posição (não final ou final) da Rima na palavra-raiz. 

Sabe-se que as estruturas com -inh- e -zinh- apresentam um grau de variação quanto à 

activação ou não da redução vocálica. Este facto torna relevante o estudo destas estruturas não 

só para determinar qual a estrutura preferida pelos falantes do PE, no sentido de identificar os 

padrões preferenciais nesta fase de variação do sistema associada a esta estrutura, mas também 

para apresentar pistas para o que deveria ser ensinado aos falantes de PE como língua 

estrangeira. 

Após a identificação dos objectivos do estudo, procedeu-se à construção de um teste para 

estabelecer o grau de aceitabilidade face à variação alofónica associada à vogal em estudo, em 
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cada um dos estímulos manipulados quanto a diferentes variáveis: sufixo seleccionado, 

qualidade vocálica, estrutura da Rima e posição da Rima na palavra-raiz. 

Por fim, partindo da noção de que a variação pode ou não culminar numa mudança efectiva no 

sistema (Labov (1972), Bickerton (1996)), pretende-se também, com este trabalho, apresentar 

dados (de referência) que atestem o grau de aceitabilidade de determinados estímulos, 

certificando o (actual) estado de variação observável para os dados do PE. 

A dissertação encontra-se organizada do modo que a seguir se refere. Na presente secção, 

refere-se a pertinência do estudo. No capítulo Enquadramento Teórico, faz-se a revisão do 

funcionamento do vocalismo no PE, dá-se a conhecer a síntese dos estudos publicados sobre 

diminutivos no português e apresentam-se as hipóteses de trabalho desta dissertação. O 

capítulo da Metodologia engloba toda a informação relativa à amostra e aos procedimentos 

envolvidos na recolha e no tratamento dos dados. A apresentação, a descrição e a discussão 

dos dados são expostas na Análise dos Dados. No último capítulo, a Conclusão, os resultados 

descritos no capítulo anterior são sumariados, listam-se as limitações do presente estudo e são 

propostas linhas de trabalho futuro. 
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2.2.2.2. EEEENQUADRAMENTO NQUADRAMENTO NQUADRAMENTO NQUADRAMENTO TTTTEÓRICOEÓRICOEÓRICOEÓRICO    

Nesta secção, apresenta-se a revisão da literatura relevante para o presente estudo, organizada 

de acordo com as seguintes secções: referência à variação linguística, presente na subsecção 

2.1; configuração do sistema vocálico átono do português, de que se fala na subsecção 2.2; 

apresentação de uma panorâmica dos estudos realizados sobre os sufixos diminutivos -inh- e   

-zinh-, que compõe a subsecção 2.3. Por fim, expõe-se a questão de investigação e as hipóteses 

levantadas para este estudo em 2.4. 

2.1.2.1.2.1.2.1. VVVVARIAÇÃO NA ARIAÇÃO NA ARIAÇÃO NA ARIAÇÃO NA LLLLÍNGUAÍNGUAÍNGUAÍNGUA    

Em qualquer comunidade linguística, é comum a ocorrência de formas de variação linguística 

que, como definiu Tarallo (1986: 8), significam “diversas maneiras de se dizer a mesma coisa 

em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade”. A variação é uma “propriedade 

inerente a qualquer língua (viva e saudável) e pode observar-se quer contemporaneamente, 

manifestando-se como diversidade dialectal ou sociolinguística, quer historicamente, 

revestindo-se então a feição de mudança linguística.” (Martins, 2003: 29). 

Na tentativa de compreender a razão e o aparecimento desta variação na língua, surge o 

modelo variacionista (a Teoria da Variação, no âmbito da Sociolinguística laboviana), 

desenvolvido a partir da proposta de Weinreich, Labov & Herzog (1968), na obra Empirical 

Foundations for a Theory of Language Change, que define a língua como um sistema que 

apresenta heterogeneidade sistemática, sendo que a variação que se observa pode ser explicada 

sistematicamente. Sabe-se que a variação é um processo que ocorre na língua como sendo 

parte da sua evolução natural, no entanto, nem sempre se observa mudança linguística 

decorrente da variação. Neste sentido, Bickerton (1996), na sua obra Origins of Variation of 

Guianese, refere-se a aspectos particulares da variação na língua guianesa. O autor apresenta 



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

6 

dois aspectos importantes para se compreender que nem sempre a variação culmina numa 

mudança no sistema linguístico, a saber: (i) a variação sincrónica pode reflectir um tipo de 

mudança e (ii) pode ter o aspecto de um continuum de variação que pode ou não levar à 

mudança efectiva. 

Em concreto, sobre o vocalismo no PE, Rodrigues (2003: 27) refere que “o vocalismo tónico 

do português costuma ser classificado como estável devido à inevitável comparação que se faz 

com a instabilidade que caracteriza o vocalismo átono. Tal classificação deve-se ao facto de as 

vogais acentuadas não estarem sujeitas a apagamento, mais do que ao de não apresentarem 

variação qualitativa.” 

2.2.2.2.2.2.2.2. SSSSISTEMA ISTEMA ISTEMA ISTEMA VVVVOCÁLICO OCÁLICO OCÁLICO OCÁLICO ÁÁÁÁTONO TONO TONO TONO DO DO DO DO PPPPORTUGUÊSORTUGUÊSORTUGUÊSORTUGUÊS    EEEEUROPEUUROPEUUROPEUUROPEU    

A língua portuguesa passou, desde a sua origem, por inúmeras transformações, de entre as 

quais se acentuam as ocorridas no sistema vocálico. 

Considerando o latim vulgar da România Ocidental, o vocalismo sofreu alterações profundas 

ao evoluir para os romances ocidentais. Séculos mais tarde, o português medieval viu, 

também, o seu vocalismo átono final reduzir-se no caminho para o português clássico, sendo 

que o vocalismo átono pretónico deste último período teve uma subsequente evolução, já a 

meio da Época Moderna. Deste modo, sabe-se que às dez vogais do latim clássico – cinco 

longas <ī, ē, ā, ō, ū> e cinco breves <ĭ, ĕ, ă, ŏ, ŭ> (que se diferenciavam quanto à 

quantidade e quanto à posição final ou não final de palavra) – correspondiam sete vogais <i, 

ë, ę, a, ǫ, ọ, u> no latim imperial, que, segundo Teyssier (2001: 8), “perdera as oposições de 

quantidade, mas conservou as oposições de timbre resultantes dos variados graus de abertura”. 

Ao nível do vocalismo tónico, deu-se uma notável redução das oposições fonológicas, 

deixando o sistema de conter dez diferentes segmentos vocálicos para passar a conter apenas 
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sete. Esta mudança veio provocar a alteração de t

a oposição fonológica entre vogais longas e breves até aí possível, mas logo tornada 

impossível pelo facto de o acento de intensidade alongar necessariamente a quantid

vogais nele envolvidas. 

De acordo com a gramática de Fernão de Oliveira, no capítulo VIII (1536: 12), o sistema no 

século XVI possuía as seguintes vogais: 

pequeno: e também wwww grande e 

ɑɑɑɑ grande como aaaalmada e αααα pequeno como 

como feeeesto; e temos ɷɷɷɷ grande como ferm

verdade havemos de confessar que temos oito vogaes na nossa língua, mas não temos m

cinco figuras". (apud Torres & Assunção 2000).

De acordo com o que se encontra 

tónicas e pretónicas do PE sofrera

vocálico. Quanto à posição átona final

na Figura 1 (retirado de Teyssier 2001: 61

Figura Figura Figura Figura 1111    ––––    Representação fonológica das vogais no séc

Numa exposição sobre os aspectos da pronúncia do 

Essai de Phonétique et de Phonologie de la Langue Portugaise d’après le Dialecte Actuel de 

Lisbonne, um quadro com duas divisões especiais para as vogais portuguesas.
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Esta mudança veio provocar a alteração de todo o sistema vocálico tónico, desaparecendo 

a oposição fonológica entre vogais longas e breves até aí possível, mas logo tornada 

o acento de intensidade alongar necessariamente a quantid

m a gramática de Fernão de Oliveira, no capítulo VIII (1536: 12), o sistema no 

século XVI possuía as seguintes vogais: “... temos aaaa grande e ɑ ɑ ɑ ɑ pequeno: e 

grande e oooo pequeno. Mas não temos assi diversidade em 

pequeno como ααααlemααααnha; temos ɛɛɛɛ grande como f

grande como fermɷɷɷɷsos e o pequeno como fermooooso. E conhecendo esta 

verdade havemos de confessar que temos oito vogaes na nossa língua, mas não temos m

Torres & Assunção 2000). 

De acordo com o que se encontra atestado no século XIX, o quadro fonológico das vogais 

o PE sofrera uma alteração no que respeita à posição dentro do esquema 

ição átona final, apenas se observam três vogais, como 

(retirado de Teyssier 2001: 61): 

 

Representação fonológica das vogais no século XIX    

Numa exposição sobre os aspectos da pronúncia do PE, Gonçalves Viana (1883) apresenta

Essai de Phonétique et de Phonologie de la Langue Portugaise d’après le Dialecte Actuel de 

um quadro com duas divisões especiais para as vogais portuguesas.
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odo o sistema vocálico tónico, desaparecendo 

a oposição fonológica entre vogais longas e breves até aí possível, mas logo tornada 

o acento de intensidade alongar necessariamente a quantidade das 

m a gramática de Fernão de Oliveira, no capítulo VIII (1536: 12), o sistema no 

pequeno: e ɛɛɛɛ grande e eeee 

pequeno. Mas não temos assi diversidade em iiii nem uuuu. Temos 

grande como fɛɛɛɛsta e eeee pequeno 

so. E conhecendo esta 

verdade havemos de confessar que temos oito vogaes na nossa língua, mas não temos mais de 

o fonológico das vogais 

uma alteração no que respeita à posição dentro do esquema 

vogais, como se pode verificar 

, Gonçalves Viana (1883) apresenta, no 

Essai de Phonétique et de Phonologie de la Langue Portugaise d’après le Dialecte Actuel de 

um quadro com duas divisões especiais para as vogais portuguesas. O autor 
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classifica as onze vogais (incorpora duas

indiferentes “ẹ, i, į, u, ų”. Além dis

(aquelas que se encontram em sílabas acentuadas) e 

encontram em sílabas átonas).

Por fim, no que se refere ao quadro das vogais do s

apresenta a sistematização do inventário de fonemas e de fones vocálicos no PE. Morais 

Barbosa começa por referir que existem alternâncias frequentes entre as formas médias 

fechadas, médias abertas e altas, que possuem difer

classificando-as de acordo com o ponto de articulação (palatais/anteriores, centrais e 

velares/posteriores). Veja-se a Figura 2:

Figura Figura Figura Figura 2222    ––––    Sistema vocálico de acordo com Morais Barbosa (196

Na segunda metade do século XX, surgem alguns trabalhos direccionados para a análise 

acústica das vogais do PE. Entre outros, Andrade, A.

apresenta um novo triângulo com base nos valores médios das vogais orais t

posição medial), obtido através de análise de espectogramas de vários falantes adultos da 

região de Lisboa, e confirma a existência, a nível fonético, de oito vogais tónicas no PE

classificadas acusticamente como se mostra na 
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vogais (incorpora duas semivogais) como abertas “à,à,ó”, fechadas “

lém disto, subdivide o sistema em vogais plenas 

(aquelas que se encontram em sílabas acentuadas) e vogais reduzidas “ạ, į 

encontram em sílabas átonas). 

Por fim, no que se refere ao quadro das vogais do século XX, Morais Barbosa (1965) 

apresenta a sistematização do inventário de fonemas e de fones vocálicos no PE. Morais 

Barbosa começa por referir que existem alternâncias frequentes entre as formas médias 

fechadas, médias abertas e altas, que possuem diferentes graus de fechamento (1965:

as de acordo com o ponto de articulação (palatais/anteriores, centrais e 

se a Figura 2: 

Sistema vocálico de acordo com Morais Barbosa (1965: 79)

Na segunda metade do século XX, surgem alguns trabalhos direccionados para a análise 

o PE. Entre outros, Andrade, A. (1980, 1989), Delgado

apresenta um novo triângulo com base nos valores médios das vogais orais t

através de análise de espectogramas de vários falantes adultos da 

e confirma a existência, a nível fonético, de oito vogais tónicas no PE

classificadas acusticamente como se mostra na Figura 3. 

ILIDADE EM FALANTES DO PE 

, fechadas “â,ê,ô” e 

 “à, è, ê, i, ò, ô, u” 

, į ẹ” (as que se 

éculo XX, Morais Barbosa (1965) 

apresenta a sistematização do inventário de fonemas e de fones vocálicos no PE. Morais 

Barbosa começa por referir que existem alternâncias frequentes entre as formas médias 

entes graus de fechamento (1965: 79), 

as de acordo com o ponto de articulação (palatais/anteriores, centrais e 

 

5: 79)    

Na segunda metade do século XX, surgem alguns trabalhos direccionados para a análise 

Delgado-Martins (1973) 

apresenta um novo triângulo com base nos valores médios das vogais orais tónicas (em 

através de análise de espectogramas de vários falantes adultos da 

e confirma a existência, a nível fonético, de oito vogais tónicas no PE, 
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FiguraFiguraFiguraFigura    3333    ––––    Representação do triângulo acústico das vogais do PE (Delgado Martins, 1973)

Poder-se-á dizer que o processo

não acentuado do latim vulgar tardio, o qual resultou no su

que as sete vogais do latim vulgar tardio foram reduzidas

final, a cinco vogais, e, em posição final

compreender a forma como a elevação e centra

No PE, a presença ou ausência de acento afecta a qualidade das vogais na palavra

Andrade 2000, entre outros)

acusticamente mais intensa 

enfraquecimento que implica alterações na qualidade vocálica

ausência de acento interfere na qualidade vocálica no PE.

mesma vogal é tónica na coluna 

vogais tónicas [i, e, ɛ, a, ɔ, o, u

apenas quatro átonas [i, ɨ, ɐ, u

ambos os casos, as respectivas vogais 

átona não se verificam. As vogais /

a vogal /a/ sofre um processo de elevação, cujo resultado é [

[u]; as vogais /i, u/ são as únicas que não sofrem alteração em posição átona

                                             

5 Nota-se que, em alguns casos, /i/ e /u/ já estão sujeitos a variação, na fala coloquial, em determinados 

contextos, como em discreto: a vogal /i/ pode ser afectada por uma regra de recuo. Estes dados podem 

ser observados em Mateus & Andrade (2000) e Rodrigues (2003).
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Representação do triângulo acústico das vogais do PE (Delgado Martins, 1973)

processo de elevação e centralização vocálica remonta

não acentuado do latim vulgar tardio, o qual resultou no subsistema das vogais átonas, dado 

que as sete vogais do latim vulgar tardio foram reduzidas, em posição não acentuada 

em posição final, a três vogais. Conhecer este passado ajuda a 

compreender a forma como a elevação e centralização vocálica se comportam no presente.

presença ou ausência de acento afecta a qualidade das vogais na palavra

Andrade 2000, entre outros). Numa mesma palavra, a vogal que recebe o acento torna

 do que as restantes e as vogais não acentuadas sofrem um 

implica alterações na qualidade vocálica. Assim, a presença ou a 

ausência de acento interfere na qualidade vocálica no PE. Atente-se no Quadro

mesma vogal é tónica na coluna 2 e átona na coluna 4. Conforme pode ser verificado, 

, o, u], correspondentes aos fonemas de que são fones,

, u]. As distinções entre /e, ɛ/ e /o, ɔ/ são neutralizadas, 

as respectivas vogais sofrem um processo onde os contrastes em 

s vogais /e, ɛ/ elevam e, posteriormente, centralizam,

a vogal /a/ sofre um processo de elevação, cujo resultado é [ɐ]; as vogais /

são as únicas que não sofrem alteração em posição átona

      

se que, em alguns casos, /i/ e /u/ já estão sujeitos a variação, na fala coloquial, em determinados 

: a vogal /i/ pode ser afectada por uma regra de recuo. Estes dados podem 

rvados em Mateus & Andrade (2000) e Rodrigues (2003). 

FALANTES DO PE 
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Representação do triângulo acústico das vogais do PE (Delgado Martins, 1973)    

de elevação e centralização vocálica remonta ao vocalismo 

bsistema das vogais átonas, dado 

em posição não acentuada e não 

vogais. Conhecer este passado ajuda a 

lização vocálica se comportam no presente. 

presença ou ausência de acento afecta a qualidade das vogais na palavra (Mateus & 

. Numa mesma palavra, a vogal que recebe o acento torna-se 

as vogais não acentuadas sofrem um 

, a presença ou a 

Quadro 1, em que a 

. Conforme pode ser verificado, às sete 

], correspondentes aos fonemas de que são fones, equivalem 

/ são neutralizadas, ou seja, em 

um processo onde os contrastes em posição 

elevam e, posteriormente, centralizam, passando a [ɨ]; 

/o, ɔ/ elevam para 

são as únicas que não sofrem alteração em posição átona5. Para uma 

se que, em alguns casos, /i/ e /u/ já estão sujeitos a variação, na fala coloquial, em determinados 

: a vogal /i/ pode ser afectada por uma regra de recuo. Estes dados podem 
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ilustração do referido, apresenta-se um quadro com pares de palavras com o mesmo radical 

morfofonológico, onde se observa que a vogal do radical pode ter diferentes realizações 

consoante esteja em posição tónica ou átona. 

 Vogais tónicas  Vogais átonas  

/i/ fita [í] fitinha [i] 

/e/ dedo [é] dedada [ɨ] 

/ɛ/ festa [ʹɛ] festejo [ɨ] 

/a/ gato [á] gatinho [ɐ] 

/ɔ/ porta [ʹɔ] porteira [u] 

/o/ fogo [ó] fogueira [u] 

/u/ furo [ú] furado [u] 

Quadro Quadro Quadro Quadro 1111    ––––    Exemplos retirados de Mateus (2003: 1011)    

Considerando as propriedades de cada uma das vogais que sofre o processo fonológico da 

redução vocálica, o Quadro 1 ilustra as alterações associadas a cada segmento. Assim, partindo 

do inventário de vogais fonológicas6 /i, e, ɛ, a, ɔ, o, u/ do PE, e considerando os traços 

distintivos de altura ([alto]/[baixo]) e de ponto de articulação ([recuado]), Mateus & Andrade 

(2000) e Mateus (2003) descrevem o referido processo da seguinte forma: a vogal /a/, 

[+baixo] passa a [ɐ], [-baixo]; as vogais /e, ɛ/ e /o, ɔ/, [-alto] elevam-se, tornando-se, 

respectivamente, [i] e [u], [+alto]. As vogais /e, ɛ/, que têm o ponto de articulação [-recuado], 

                                              

6 A vogal [ɐ] não tem estatuto fonológico pelo facto de as suas ocorrências tónicas serem previsíveis em 

função do contexto, quer à esquerda de consoante nasal, como em c[‘ɐ]ma, quer à esquerda de segmento 

palatal, como em s[‘ɐ]nha, cer[‘ɐ]ja. 
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passam a [ɨ], que é [+recuado

na Figura 4. 

Figura Figura Figura Figura 

Mateus & Andrade (2000) defendem que 

duas fases: uma em que se dá a elevação, resultado da activação de um processo 

lexical, e outra em que se dá o recuo, resultado da aplicação de um processo fonológico pós

lexical8.  

Contudo, existem contextos que impedem a 

1013-1016) enuncia uma lista de 

bloqueadoras da alteração do timbre das vogais em posição átona.

embora a vogal seja átona na palavra derivada

redução vocálica: 

i. em início absoluto de 

*[ɨ]lefante, *[ɨ]rmida

ii. em ditongos decrescentes 

*al[uj]rada, *end[ɨw

                                             

7 Cf. Nota de rodapé 5. 

8 A vogal [ɨ] não tem estatuto fonológico por não ocorrer em posição tónica.

SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO 

uado]7. As alterações anteriormente referidas podem ser visualizadas 

 

Figura Figura Figura Figura 4444    ––––    Esquema retirado de Mateus (2003: 1013)    

Mateus & Andrade (2000) defendem que a redução vocálica acima referida 

duas fases: uma em que se dá a elevação, resultado da activação de um processo 

lexical, e outra em que se dá o recuo, resultado da aplicação de um processo fonológico pós

Contudo, existem contextos que impedem a activação da redução vocálica.

lista de excepções regulares e outra de excepções irregulares, 

bloqueadoras da alteração do timbre das vogais em posição átona. Em determinados contextos, 

na palavra derivada, esta não sofre a aplicação do processo de 

em início absoluto de palavra ([o]breiro, [i]lefante, [e]/[i]rmida 

]rmida); 

em ditongos decrescentes (b[aj]rrista, al[oj]rada, end[ew]sar e não *

w]sar); 

      

] não tem estatuto fonológico por não ocorrer em posição tónica. 
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alterações anteriormente referidas podem ser visualizadas 

acima referida se desenvolve em 

duas fases: uma em que se dá a elevação, resultado da activação de um processo fonológico 

lexical, e outra em que se dá o recuo, resultado da aplicação de um processo fonológico pós-

vocálica. Mateus (2003: 

de excepções irregulares, 

Em determinados contextos, 

sofre a aplicação do processo de 

[o]breiro, [i]lefante, [e]/[i]rmida e não *[u]breiro, 

e não *b[ɐj]rrista, 
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iii. em sílabas terminadas em /l/ [ɫ], (s[a]lgado, r[ɛ]lvado, f[e]ltragem, m[ɔ]ldar, 

p[o]lpudo e não *s[ɐ]lgado, *r[ɨ]lvado, *f[ɨ]ltragem, *m[u]ldar, *p[u]lpudo); 

iv. em palavras marcadas lexicalmente, na sequência da evolução histórica não regular 

(inv[a]sor, prot[ɛ]ctor, ad[ɔ]ptar e não *inv[ɐ]sor, *prot[ɨ]ctor, *ad[u]ptar); 

v. em palavras que integrem os sufixos z-avaliativos -zinho, -zito, -zona, -zão e o sufixo 

-mente, (devag[a]rzinho, p[ɔ]brezito, pap[ɛ]lzinho, mulh[ɛ]rzona, f[a]cilmente e não 

*devag[ɐ]rzinho, *p[u]brezito, *pap[ɨ]lzinho, *mulh[ɨ]rzona, f[ɐ]cilmente)9. 

No presente estudo, exploram-se os contextos referidos identificados em (v) acima referidos, 

confrontando a ausência de redução vocálica nas palavras com sufixo -z- avaliativo -zinh-, por 

oposição à redução vocálica nas palavras com o sufixo avaliativo -inh-.  

Relativamente ao contexto descrito em (iii), que também será tido em conta neste trabalho, 

considera-se pertinente referir o trabalho de Pereira (1999). A autora assume que o sistema 

acentual do português não é fonologicamente determinado pela quantidade. Argumenta que a 

perda do valor fonológico da quantidade vocálica que se verifica no latim vulgar 

corresponderia, no que respeita ao português, à perda do valor fonológico do peso silábico. 

Neste sentido, o acento pode ser o reflexo de estruturas meramente rítmicas, ser lexical, ou ser 

condicionado pela estrutura morfológica das palavras. No entanto, apresenta alguns factos que 

têm servido de argumento para uma análise quantitativa do sistema acentual do português, 

permitindo que se coloque a hipótese de que esta língua ainda mantenha vestígios de um 

sistema quantitativo. Os factos que fundamentam esta hipótese são basicamente dois: (i) a 

grande maioria das palavras terminadas em consoante, vogal nasal ou ditongo recebe o acento 

na última sílaba; (ii) a existência de uma sílaba com Núcleo ou Rima ramificados na última ou 

penúltima posição da palavra limita o acento a uma janela de duas sílabas (1999: 100). 

                                              

9 Exemplos retirados de Mateus (2003: 1013-1016). 
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Deste modo, a localização do acento fica restringida ao facto de uma das duas últimas sílabas 

da palavra ter ou o Núcleo ou a Rima ramificados. Tal pode servir de argumento para uma 

análise quantitativa do sistema acentual do português, hipótese esta que é totalmente excluída 

pela autora. Pereira (1999: 103) afirma que não existe relação directa entre a estrutura silábica 

e o acento, uma vez que: (i) numa forma nominal com desinência, a penúltima sílaba tem a 

mesma probabilidade de ser tónica, quer seja pesada ou não; (ii) numa forma nominal sem 

desinência, a última sílaba tem a mesma probabilidade de ser tónica, quer seja pesada ou não; 

(iii) nas formas verbais, não é possível estabelecer qualquer relação entre estrutura silábica e 

acento. 

Pereira admite existir uma tendência das sílabas finais pesadas para atraírem o acento, apenas 

em formas não-verbais, considerando, no entanto, um número elevado de formas excepcionais. 

Quanto ao facto de as palavras cuja sílaba final que possuem Núcleo ou Rima ramificados 

serem maioritariamente oxítonas, a autora diz que esta tendência se verifica apenas no grupo 

dos não-verbos, carecendo, portanto, de generalização. 

Pereira (1999) faz menção também à questão morfológica: as formas cujo radical termina em 

consoante seleccionam preferencialmente o sufixo z-avaliativo, mas podem também 

seleccionar o sufixo avaliativo, enquanto as formas cujo radical termina em vogal seleccionam 

obrigatoriamente o sufixo z-avaliativo. A autora classifica os não-verbos em duas classes: as 

que possuem marcador de classe preenchido e as que não o possuem. Através dessa 

generalização, consegue dar tratamento homogéneo às oxítonas terminadas em vogal ou 

consoante, uma vez que tais palavras optam pelo sufixo -zinho (z-avaliativo). Ex: café-zinho; 

colher-zinha. Esta característica diferencia as paroxítonas não marcadas, que, ao terminarem 

em marcador de classe preenchido, optam pelo sufixo -inho (avaliativo). 

Zani (2008) realiza um estudo sobre os sufixos aumentativos e diminutivos, para o Português 

do Brasil (doravante, PB), com a preocupação de compreender que contextos permitem ou 
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bloqueiam o processo de elevação vocálica das vogais médias pré-tónicas (tal como em caf[ɛ] 

- caf[e]teria, mas não em *caf[e]zinho), através de dados de produção de 20 informantes de 

São Paulo. Neste trabalho, Zani coloca três hipóteses, tendo como base a teoria de Lee (1995): 

(i) se a vogal seguinte à vogal médio-baixa tem influência na elevação da mesma, (ii) se o tipo 

de sílaba resultante da derivação tem influência na elevação ou bloqueio das vogais médias e 

(iii) se a morfologia exerce influência na elevação vocálica. Após a análise dos dados, a autora 

concluiu que (i) se comprova a influência da vogal seguinte na neutralização vocálica, no 

entanto, ela não ocorre pelo processo de harmonia e desarmonia; (ii) apenas o contexto CVC 

consegue bloquear a neutralização vocálica, enquanto que os contextos que resultam em CV 

são inertes ao processo; (iii) por fim, demonstra que a morfologia tem maior influência na 

escolha do processo de elevação ou bloqueio das vogais médio-baixas. A pesquisa indicou, 

ainda, que palavras com o sufixo -inho têm tendência para bloquear a elevação, aproximando-

se assim de comportamentos de sufixos aumentativos como -zão e -zona, como já era 

apontado por Lee (1995).  

2.3.2.3.2.3.2.3. EEEESTUDOS SOBRE OS DIMISTUDOS SOBRE OS DIMISTUDOS SOBRE OS DIMISTUDOS SOBRE OS DIMINUTIVOSNUTIVOSNUTIVOSNUTIVOS    

Nesta secção, referem-se trabalhos que incluem informação sobre os diminutivos no PE em 

estudo neste projecto. Primeiramente, far-se-á uma apreciação dos registos efectuados sobre os 

diminutivos em gramáticas seleccionadas (secção 2.3.1), seguida da apresentação de estudos 

específicos sobre o tema numa perspectiva linguística, incidindo fundamentalmente em 

trabalhos de cariz fonético-fonológico e morfológico (secção 2.3.2). 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. OOOOS DIMINUTIVOS NAS S DIMINUTIVOS NAS S DIMINUTIVOS NAS S DIMINUTIVOS NAS GGGGRAMÁTICAS RAMÁTICAS RAMÁTICAS RAMÁTICAS TTTTRADICIONAISRADICIONAISRADICIONAISRADICIONAIS    

Fernão de Oliveira (1536), em A Gramática da Linguagem Portuguesa, formula princípios que 

regem o funcionamento morfológico da língua em vários capítulos em que estuda a palavra, a 
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sua formação e a sua estrutura. No capítulo XXXIV, apresenta o princípio da indivisibilidade 

do morfema “dições apartadas a que os latinos chamam simprezes ou singelas são aquelas 

cujas partes não podem ser dições inteiras, mas dividem-se somente em sílabas e letras” 

(1536: 45); já no capítulo XXXV, refere que dições juntas são vocábulos unidos, quer de duas 

palavras já existentes no léxico, quer de vocábulo com um elemento sem existência isolada. 

Nos capítulos XXXIX – XLII, apresenta a distinção entre as dições primeiras (primitivas) e 

dições tiradas (derivadas). Sobre os diminutivos, apenas refere que “(...) é regra geral que (…) 

os diminutivos [terminem] em -inho ou inha, como mocinho, mocinha;” (capítulo XLII: 61). 

Também João de Barros (1540), na Gramática da Língua Portuguesa, distingue os nomes 

primitivos dos nomes derivados10, mas, relativamente aos diminutivos no paradigma nominal, 

apenas regista o que se entende por diminutivo: “Nome diminutivo é aquele que tem algma 

diminuiçám do nome prinçipál donde se derivou como: de hómem, homenzinho; de molhér, 

molhèrzinha; de moço, moçinho; de criança, criançinha. E outros muitos que se fórmam e 

acábam em diferentes terminações, máis per vontáde do povo que por régra de bõa 

Gramática.” (1540: 8). Note-se que, no par “molhér, molhèrzinha”, a utilização de diferentes 

diacríticos sobre a vogal corresponderá a informação sobre a altura destas vogais, mas para a 

qual não se regista nenhuma nota explicativa sobre a regra aplicada nos contextos de utilização 

dos sufixos: -inh- ou -zinh-. 

Séculos mais tarde, Jerónimo Soares Barbosa (1822), na Gramática Filosófica da Língua 

Portuguesa, refere também a divisão entre nomes primitivos e derivados (Livro III, Capítulo II, 

artigo I). Posteriormente, apresenta os nomes diminutivos, que classifica em dois tipos, os que 

diminuem mais e os que diminuem menos os nomes: “os diminutivos são os que mudando a 

terminação de seus primitivos, lhes diminuem mais ou men-os a significação. Os que 

                                              

10 O autor lista oito subdivisões para os nomes derivados: patronímicos, possessivos, diminutivos, 

aumentativos, comparativos, denominativos, verbais e adverbiais. 
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diminuem menos acabão ordinariamente, os masculinos em ête, óte, ôto, (...) e os femininos 

em êta, óta, agem, ilha (...). Os que diminuem mais, acabão ou em inho, inha quando os 

primitivos terminão em vogal ou consoante como Filhinho, Filhinha, Mulherinha, Rapazinho; 

ou em zinho, zinha, quando os primitivos terminão em diphthongo, como Homemzinho, 

Leãozinho, Paizinho, Mãizinha. O z euphonico faz-se necessario na dirivação destes 

diminutivos, para evitar o hiato, nascido do concurso de três vogaes. Porêm, quando o mesmo 

z se emprega sem esta necessidade nos que não acabão em diphthongo; como se vê nestes dois 

Mulherinha, Mulherzinha.” (1822: 120). 

Atente-se que, ao contrário dos seus antecessores, este autor apresenta mais informação sobre 

aspectos morfológicos relativos aos diminutivos. Apresenta a existência dos sufixos -inh- e     

-zinh-, bem como as respectivas regras de selecção dos mesmos, de acordo com as 

propriedades fonológicas da terminação da palavra primitiva: -inh- é seleccionado quando a 

palavra-raiz termina em vogal ou consoante e o sufixo -zinh- é seleccionado quando a palavra-

raiz termina em ditongo ou vogal nasal. O autor explica também que há co-ocorrências dos 

dois sufixos, ainda que justifique, dizendo que “Seja como for, o que he certo he, que a nossa 

Lingua he mui rica neste genero de dirivação” (1822: 121), para em seguida referir que, na 

verdade, há diferenças de significação entre as duas formas, ou seja, “[a] significação de hum 

primitivo [que] tome hum argumento enorme, e delle va descendo gradualmente até ao 

extremo contrario de pequenhez, como se póde ver nos dirivados (...) Mulherão, Mulherona, 

Mulherinha, Mulherzinha” (1822: 120), mostrando, no seu entender, que -zinh- é menor, em 

tamanho e importância, do que -inh-. Para concluir, menciona que, relativamente ao uso 

estilístico, as palavras com estes sufixos se empregam no “estylo familiar e chulo, e raras 

vezes nos discursos graves e sérios” (1822: 121) e podem ser usadas, “ordinariamente para 

ridicularizar” ou para “excitar com elles a ternura, e compaixão” (1822: 122). 

Quanto às gramáticas do século XX, consultaram-se o Compêndio de Gramática Histórica 

Portuguesa, de José Joaquim Nunes (1919 [1989]), e a Nova Gramática do Português, de 
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Cunha & Cintra (1984).  

Quanto ao primeiro trabalho, o autor refere a existência de alternância na qualidade da vogal 

que é tónica na palavra-raiz quando se lhe associa um sufixo avaliativo. Numa nota de rodapé, 

surge informação acerca das palavras para as quais existe acento secundário, sendo que este 

“recai especialmente nas sílabas em que há uma vogal resultante da contracção de duas e 

ainda naquela de vocábulos derivados que nos primitivos eram tónicas; este último caso, 

porém, não se dá em todo o país, pois, enquanto umas falas dizem, por exemplo, còpinho, 

pèrtinho, etc., outras só acentuam o sufixo.” (1919 [1989]: 31). Além disso, numa secção 

dedicada à morfologia, refere que se “o sufixo principia por vogal, a que é final do radical, 

quando átona, cai, quando tónica, persiste, introduzindo-se todavia entre ela e o sufixo, para 

evitar o hiato, um infixo, que é geralmente o -z-; assim: (...) chá-z-ada, pà-z-ada, mão-z-inha, 

José-z-inho” (1919 [1989]: 365). Para justificar a existência deste infixo, o autor explica que 

este parece ter sido “considerado erradamente o -z- como fazendo parte do sufixo, proveio a 

existência de -zinho, -zarrão, ao lado de -inho e -arrão, como se vê por exemplo em flor-zinha, 

mulher-zinha (a par de flor-inha, mulher-inha) (...) Este -z- parece dever a sua origem a -cinus 

em que entrou por analogia com -cellus e donde mais tarde se separou, ficando uma espécie de 

consoante de ligação; cf. Meyer-Lüdke, II, 438. Também se intercalou um -t- em cafeteira, um 

-l- em chaleira, um -r- em quintarola, etc.” (1919 [1989]: 365). 

Já Cunha & Cintra (1984) referem que “exceptuando-se o caso das palavras em ‘s’ e ‘z’, que 

naturalmente exigem a forma -inho (…), não é fácil indicar as razões que comandam a escolha 

entre -inho e -zinho. Sente-se que muitas vezes a selecção está ligada ao ritmo da frase. Por 

outro lado, verifica-se uma preferência na linguagem culta pelas formações com -zinho, no 

evidente intento de manter íntegra a pronúncia da palavra derivante” (1984: 93). Terminam a 

secção realçando a variação de uso destes sufixos com uma pequena nota de rodapé onde 

expõem alguma bibliografia referente quer à formação dos diminutivos, quer aos seus valores 

e usos. Não referem, no entanto, a questão da qualidade vocálica associada ao uso de -inh- e   
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-zinh-. 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. OOOOSSSS    DIMINUTIVOS NOS DIMINUTIVOS NOS DIMINUTIVOS NOS DIMINUTIVOS NOS EEEESTUDOS LINGUÍSTICOSSTUDOS LINGUÍSTICOSSTUDOS LINGUÍSTICOSSTUDOS LINGUÍSTICOS    

Numa perspectiva linguística, os investigadores vão além das preocupações de natureza 

normativa e procuram realizar uma descrição detalhada das estruturas linguísticas. Nesta 

secção, serão abordadas algumas obras que, nas perspectivas fonética, fonológica e 

morfológica, referem as propriedades dos estímulos lexicais com os diminutivos -inh- e -zinh-.  

Gonçalves Viana (1883), após apresentar o sistema vocálico referente ao português (cf. 2.3.1), 

faz referência aos sufixos diminutivos. Começa por alertar o leitor de que as palavras 

terminadas em -inh- sofrem uma redução vocálica devido à deslocação do acento, 

apresentando exemplos para uma melhor compreensão do som adequado à vogal átona em 

questão: “Des mots primitifs gòla, bôlo, mula on forme les diminutifs golinha, bolinho, 

mulinha, qui se prononcent gųlinha, bųlinho, mųlinha; tandis que de prêto, fèrro on forme les 

diminutifs prẹtinho, fẹrrinho; et du mot fitta on forme fiitinha, sans atténuation de la voyelle 

devenue atone par le déplacement de l'accent que les terminaisons -inho, -inha exigent.” 

(1883: 16). Seguidamente, assinala que, ao contrário do que sucede com o sufixo -inh-, o 

sufixo -zinh- tem a particularidade de possuir dois acentos (um primário e outro secundário), 

refere: “Les diminutifs et les augmentatifs formés au moyen de l'infixe z placé entre le radical 

et la terminaison diminutive ou augmentative: prégozinho, mulhérzinha, hómemzarrão. Ceux 

qui n'intercalent pas le z n'ont, au contraire, qu'un seul accent qui frappe le suffixe, et les 

syllabes prétoniques suivent la règle d'atténuation des mots primitifs, c'est-à-dire leurs voyelles 

deviennent réduites; ex. prẹguinho, mulhẹrinha, mulhẹrona, portão, rẹgrinha. Cet accent 

secondaire frappe toujours, comme nous venons de voir, la syllabe du radical qui était affectée 

de l'accent plein à l'état de primitif, et la voyelle de cette syllabe garde le son qu'elle avait au 

primitif. Cette règle des deux accents est tout à fait opposée à l'accentuation des langues 
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germaniques, puisque dans celles-ci l'accent principal se maintient ordinairement sur le mot 

radical, exception faite de quelques suffixes romans en anglais.” (1883: 16). Por fim, refere a 

diferença entre -inh- e -zinh-, afirmando que as palavras com -inh-, quando são produzidas 

sem redução vocálica, são registos dialectais da região norte do país (chegando, inclusive, a 

referir que tais produções são ridículas no dialecto padrão) e demonstra, através de exemplos, 

a forma esperada de produção dos mesmos: “Nous avons déjà vu que, dans le nord, les 

diminutifs ont toujours deux accents: on dit ròsïnha, bòttïnha, qui seraient ridicules dans le 

dialecte commun, où il faut prononcer rusinha, butînha, en suivant la règle des syllabes atones. 

On dira cependant ròsazïnha, bòttazïnha, à cause de l'infixe z.” (1883: 63). 

Numa perspectiva da linguística histórica, Allen Jr. (1941) compila uma lista exaustiva de 

sufixos do português, elaborando uma descrição para cada sufixo, uma hipótese de evolução e 

ainda uma lista de exemplos. Relativamente ao sufixo -inh-, refere que deriva do latim clássico 

-inum, -inam e constata que é a forma mais frequente de diminutivo e as suas formações 

envolvem frequentemente o uso de um -z- intercalado. Numa só página, o autor apresenta os 

exemplos de formação possíveis: (i) formações masculinas sem -z- (“livro, livrinho; rato, 

ratinho; batel, batelinho”); (ii) formações masculinas com -z- (“amor, amorzinho; batel, 

batelzinho; rei, reizinho; homem, homemzinho”); (iii) formações femininas sem -z- (“barba, 

barbinha; mulher, mulherinha; moça, mocinha”); (iv) formações femininas com -z- (“árvore, 

arvorezinha; mão, mãozinha; moça, moçasinha; mulher, mulherzinha”) (1941: 56). Atente-se 

no caso batel, para o qual o autor apresenta a mesma estrutura fonológica e a possibilidade de 

adjunção, quer de -inh-, quer de -zinh-; No entanto, o autor não tece considerações sobre este 

ou outros exemplos que permitem alternância vocálica. 

Por seu lado, Skorge (1957), também num trabalho de levantamento e análise gramatical e 

funcional sobre os diminutivos do português, apresenta "uma ideia geral da vitalidade e 

produtividade dos sufixos diminutivos na linguagem corrente do português" (1957: XVI, 54). 

Acima de tudo, a sua preocupação é procurar a produtividade dos mesmos e verificar as 
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diversas funções que os sufixos diminutivos podem desempenhar11. Relativamente a -inh- e     

-zinh-, esclarece que -inh- (do latim -inus) é o sufixo mais usado e produtivo do português. 

Cita Nunes e Allen Jr. para a explicação sobre a presença de -z-, afirmando não aceitar as 

explicações dos autores anteriores, pois considera mais “correcto recorrer ao -c- do latim nos 

substantivos navicella, avicella e *domnicellus que podiam ser também a proveniência do 

infixo -c- do espanhol e do italiano” (1957: XVI, XXX). De seguida, questiona o emprego de  

-inh- e -zinh-, referindo que há escassas regras para determinar a sua ocorrência (1957: XVI, 

68). Deste modo, a escolha entre os dois parece estar ligada “à questão do ritmo da frase” e, 

em jeito de conclusão, apresenta a forma -zinh- como a preferida pelas pessoas cultas, para 

conservarem a forma inteira e a pronúncia inalterada do radical (1957: XVII, 52). Afirma que, 

excepto os substantivos monossilábicos, que só admitem -zinh- (sob pena de perderem a única 

vogal que têm), os outros, ora admitem -inh-, ora -zinh-, alternando de acordo com a vontade 

do falante (1957: XVI, 69-75). Procurando aspectos relacionados com a variação vocálica, a 

autora apresenta os seguintes exemplos: (i) “em sacozinho p.ex., conserva-se melhor a 

pronúncia clara do -a- da raiz do que a do -a- protónico em saquinho que soa mais a [ɐ]” 

(1957: XVI, 72); (ii) “dizer-se amorzinho ou amorinho não é só questão de formação, mas 

também fonética. Em amorzinho, conserva-se o radical inteiro e assim a pronúncia do o soa 

em sílaba fechada como ó, ao passo que, em amorinho, o ó da sílaba aberta passa a átona 

pronunciada como u”. (1957: XVI, 82). 

Na obra de Morais Barbosa (1965), são tecidas algumas considerações acerca do vocalismo 

                                              

11 “Skorge encontra, entre diversas funções dos diminutivos, as seguintes: indicação de pequenez (…), 

meio de atenuação (…), depreciação (…), expressão de ironia (…), sentido aumentativo (…), sentido de 

cobiça (…), expressão de gosto (…), indicação de familiaridade (…), função interactiva (…), 

compaixão (…), atenuação de ofensa (…), persuasão (…), incitação (…), apelo (…), conselho (…), 

recomendação (…), saudação (…), protesto (…), exclamação (…), indicação de quantidade (…), 

designação de tempo (…), comunicação entre crianças (…), designação de nomes de crias (…), 

expressão de veneração de ambiente religioso (…)” (Pedro (1992: 402-403)). 
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átono em sílabas pretónicas, em particular sobre as vogais associadas ao sufixo -zinh-. Nos 

exemplos de sede – sedezinha e molho – molhozinho (1965: 155-156), refere que estas 

palavras apresentam dois acentos, um primário e um secundário (como acontece com palavras 

formadas com o sufixo -mente que, na verdade, são palavras derivadas compostas), aspecto já 

referido por Gonçalves Viana (1883). 

No estudo de Leite (1974), a hipótese apresentada, baseada na Teoria Generativa, postula que, 

no léxico, “o radical não teria marca de acento, e este ser-lhe-ia atribuído pela aplicação 

cíclica de regras ordenadas” (1974: 26). Refere ainda que -zinh-, contrariamente a -inh-, é um 

vocábulo fonológico autónomo, o que tem implicações no funcionamento do vocalismo átono. 

Leite sugere que “o diminutivo é fornecido regularmente pelo acréscimo do sufixo -zinho(a) 

às formas terminadas em vogal e -inho(a) às formas terminadas em consoante.” (1974: 112).  

Mateus (1975), na sua análise no quadro da Fonologia Generativa Clássica, menciona que 

palavras como casinha e mazinha “são constituídas por um item lexical e um sufixo nominal 

ligado ao item por uma fronteira de derivado. A restrição posta à elevação da vogal átona em 

mazinha (restrição que não existe em casinha) faz supor que se trata de dois tipos de derivados 

diferentes, em virtude dos diferentes sufixos que integram: -inha e -zinha.” (1975: 223-224). 

Apresenta, assim, duas hipóteses: 

i. “a regra de elevação das vogais átonas não actua quando a formação do derivado se 

faz pela adjunção do sufixo -zinh- à palavra primitiva” (1975: 224); 

ii. “a relação entre a regra auxiliar de acentuação e a regra de alteração da átona exige 

que se explicite o seguinte: quando o derivado se constitui pela junção do sufixo -

zinh- à palavra primitiva, a regra auxiliar de acentuação não enfraquece de grau o 

acento da palavra primitiva, que passa a ser secundário depois de constituído o 

derivado; a não actuação desta regra determina a não aplicação da regra de alteração 

da vogal átona” (1975: 224). 
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Apresentando um quadro de diferentes grupos de derivados, a autora explicita que, em 

palavras com o sufixo -zinh-, não se dá a elevação das vogais átonas que eram tónicas nas 

palavras primitivas; já em palavras com o sufixo -inh-, manifesta-se a elevação e centralização. 

A diferença parece residir na presença/ausência de [z] e, se assim for, a fronteira de derivado 

para a constituição das formas em -zinh- deve ser representada de uma forma especial, pois 

não se trata da adjunção simples de um sufixo que permita a actuação das regras do ciclo do 

vocalismo, levando “à conclusão que também as formas daquele grupo incluem, na sua 

derivação, uma fronteira de derivado especial”. (1975: 241)  

Na sua obra, Mattoso Câmara Jr. (1975) refere que no processo de derivação “ampliou-se a 

utilização dos sufixos que já funcionavam, outros foram remodelados, e novos se introduziram 

por combinações, dentro da língua ou por empréstimo a outra língua, como especialmente ao 

grego. A grande tendência foi abandonar para esse fim os segmentos átonos e dar preferência 

a segmentos nitidamente marcados pelo acento vocabular.” (1975: 214-215). Segundo este 

autor (1975: 25), “Ao lado de gatinho, temos cãozinho, com o sufixo gramatical variante, ou 

“alomórfico”, -zinho em vez de -inho.” Sobre o -inh- e -zinh-, refere que, pelo facto de a 

derivação ser um processo que coloca junto à palavra primitiva, o sufixo desencadeia um 

processo em que a vogal do primitivo é ocultada pela “regra de supressão” como em bonito – 

bonitinho; ao passo que -zinh-, ao anexar-se à palavra primitiva, permite manter essa mesma 

vogal, concordando em variação com a mesma, como em lobo e loba – lobozinho e lobazinha. 

Menciona ainda que "do ponto de vista fonológico, pode haver uma justaposição ou uma 

aglutinação dos elementos assim combinados. Na aglutinação se estabelece um único vocábulo 

fonológico; na justaposição os elementos constituintes se apresentam como dois vocábulos 

fonológicos, cada qual com o seu acento e um vocalismo específico na parte final respectiva." 

(1975: 213). 

Moreno (1977) analisa os diminutivos -inh- e -zinh- em Português do Brasil (PB) tendo em 

conta a estrutura do vocábulo em três níveis diferentes: (i) o nível fonológico – que se refere à 
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distribuição do acento; (ii) o nível ortográfico – que se refere à questão da multiplicidade de 

representações de certos fonemas como o /s/; (iii) o nível morfológico – que se refere à ideia 

de “forma mínima livre”, ou seja, o vocábulo pode ocorrer sozinho. Sobre a estrutura, Moreno 

indica que o vocábulo se divide em radical (o significado), o prefixo (à esquerda) e o sufixo (à 

direita). Na sua classificação, o autor mostra que -inh- e -zinh- são classificados como 

derivacionais e que, embora partilhem a manutenção da vogal aberta do primitivo (café - 

cafezinho e roda - rodinha), no que respeita à acentuação estabelecem relações com os 

seguintes contextos, a saber:  

i. “proparoxítonas e oxítonas preferem a forma -zinho (xícara, café) 

ii. paroxítonas terminadas em /i/ aceitam ambas as formas (bule, dente) 

iii. oxítonas terminadas em consoante aceitam -inho, mas a forma mais comum é -zinho 

(mulher) 

iv. paroxítonas terminadas em hiato e cuja vogal tónica não é /i/ permite ambas as 

formas (rua) 

v. paroxítonas terminadas em hiato e cuja vogal tónica é /i/ so admite -zinho (dia) 

vi. paroxítonas terminadas em ditongo aceitam ambos os sufixos (tábua) 

vii. paroxítonas atemáticas somente aceitam zinho (açúcar) 

viii. oxítonas terminadas em /s/ a forma preferida é -zinho, ainda que haja dificuldade em 

delimitar o sufixo e o radical (cartaz)” (1977: 86 - 104) 

Moreno finaliza com as seguintes hipóteses:  

a) “o sufixo -inh- como sendo ou (i) um infixo que pode ser colocado entre o radical e 

sufixos flexionais moç + inh + a (mas o sistema português não permite esta 

estrutura); ou (ii) um sufixo não final ou derivacional (este caso também levanta 

problemas, porque seria de prever que, ao associar -inh-, surgisse uma palavra nova, 

como pressupõe o processo de derivação); (iii) um elemento autónomo justaposto – 
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onde ocorre a eliminação da sílaba tónica do primeiro elemento, que parece ser a 

classificação preferida.” (1977: 98-103) 

b) “o sufixo -zinho é um vocábulo fonológico autónomo, que, ao anexar-se a outro 

vocábulo, mantém o seu acento, revelando independência porque as características do 

sufixo se mantêm inalteradas” (1977: 108-109) 

Deste modo, o autor reformula as regras de Leite e Mattoso e conclui: (i) todas as formas 

podem receber -zinh-; (ii) “só os paroxítonos terminados em sílaba aberta podem receber -inho 

com excepção daqueles cuja vogal tónica é /i/ e esta se encontra imediatamente antes da vogal 

que será suprimida com o acréscimo do sufixo” (1977: 93); (iii) -zinh- tem uma distribuição 

mais geral do que -inh-. E por fim, (iv) o “novo acento fica sempre contíguo à sílaba tónica do 

radical, isto é, ele desloca-se para a sílaba imediatamente à sua direita” (1977: 93). 

No trabalho de Rio-Torto (1993), no domínio da morfologia derivacional, é apresentada uma 

vasta investigação sobre os processos de formação de palavras, em particular, dos avaliativos. 

Tece uma crítica aos modelos disponíveis (estruturalistas e generativistas) e sugere um modelo 

alternativo para a produção lexical. A formação de palavras é caracterizada pela 

polidimensionalidade e interactividade, que interagem com os outros domínios da língua. A 

Regra de Formação de Palavras (RFP) relativa aos avaliativos diz que “Esta regra, geradora de 

produtos isocategoriais, opera sobre diversos tipos de bases (N, A, V), e admite numerosas 

variantes, cada uma das quais corresponde a um dado grau de avaliação.” A autora refere 

ainda que “se dois constituintes que ocorrem no mesmo cotexto intralexical são substituíveis 

um pelo outro e se dessa substituição resultar uma alteração semântica ou semântico-

referencial sistematicamente relevante, esses constituintes são duas unidades em oposição 

distintiva entre si” (1998: 45). 

No trabalho de Andrade (1994), chama-se a atenção para o facto de, no que se refere à 

sufixação, existirem dois processos possíveis “(…) existem dois casos em que os sufixos não 
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são ligados ao radical derivacional mas à própria palavra. É o que acontece com o sufixo 

adverbial -mente e com os sufixos, diminutivos e aumentativos, que apresentam um -z-.” 

(1994: 113) O autor refere que, quando há uma palavra dentro de outra, é “o contorno 

acentual da palavra primitiva que se mantém” (1994: 114), ou seja, aquando da composição 

das formas, observa-se que a vogal do radical derivacional que era tónica mantém o contorno 

acentual e não se verifica a aplicação da regra de neutralização das vogais átonas, observando-

se que o tipo de fronteiras entre palavras envolvidas, entre diminutivos, com -z- e sem -z-, são 

de natureza diferente. Parece existir uma diferença de tipos de fronteira, ou seja, enquanto o 

diminutivo -inh- se associa a radicais derivacionais, o sufixo -zinh- associa-se a palavras 

morfológicas. 

Na proposta de Lee (1996), numa abordagem da teoria da fonologia lexical prosódica sobre a 

formação do diminutivo para o PB, o autor começa por assinalar que há divergências quanto à 

classificação dos sufixos, acabando por expor as propriedades dos mesmos, conforme o 

descrito de seguida: 

i. “O sufixo -inho é afixado a uma forma não-verbal contendo marcador de palavra,     

-zinho é afixado a uma forma não-verbal sem o marcador de palavra. Nas palavras 

proparoxítonas e nas palavras que terminam em sílaba pesada, o diminutivo é 

formado através da afixação do morfema -zinh-; 

ii. Os sufixos -inho e -zinho não mudam os traços do radical derivacional, como os 

traços de categoria lexical e género; 

iii. No processo derivacional, a qualidade das vogais médias /E, O/ na posição tónica 

muda para [e, o] na posição átona durante a derivação – processo de neutralização – 

para o qual há excepções; 

iv. O sufixo -inho tem somente um acento lexical; -zinh- tem acento primário e 

secundário; 
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v. O sufixo -zinho permite morfema de plural entre o radical derivacional e o sufixo 

inho não permite.” (1996: 76) 

O autor aponta ainda que, apesar das semelhanças, -inho é um elemento que envolve um 

processo derivacional – um sufixo, ao passo que -zinho é um elemento que faz parte de um 

processo de composição – uma palavra fonológica. No entanto, ambos os processos 

apresentam características respeitantes à derivação, à flexão ou à composição, que mostram o 

estatuto independente destes.  

Mateus & Andrade (2000) referem que -inh- se junta a radicais de nomes que os autores 

reúnem na Classe 1, ou seja, terminados em /a/, /o/ ou /e/ átonos (ou seja, temáticos): livrinho, 

casinha, pentinho. Os nomes da Classe 2 (terminados em /r/, /l/, /s/) dão preferência aos 

diminutivos com -zinh-, embora admitam os outros: amorzinho, animalzinho, papelzinho (ou 

papelinho). Deste modo, depreende-se que os nomes acabados em /s/ sofram assimilação da 

consoante final da palavra-raiz com a consoante -z-. A Classe 3, definida como a dos radicais 

que acabam em vogal ou ditongo oral ou nasal, só aceita os diminutivos terminados em -zinh-: 

cafezinho, sonzinho, chapeuzinho são os exemplos apresentados (2000: 66-103). Sobre as 

diferenças acentuais, as três classes de nomes e adjectivos também se comportam 

diferentemente consoante sejam agregadas a -inh- ou a -zinh-. 

No trabalho de Villalva (2000) é possível distinguir, por um lado, a sufixação avaliativa, que 

selecciona radicais (livrinho) e, por outro, a sufixação z-avaliativa, que selecciona palavras e 

não radicais, gerando palavras com características particulares, dado que constituem dois 

domínios de acentuação, dois domínios de especificação morfológica e dois domínios de 

especificação morfo-sintáctica (livrozinho) (2000: 204). Como referido anteriormente, vários 

autores consideram que -inh- e -zinh- são o mesmo sufixo, sendo que a consoante z é 

considerada como um elemento de ligação que, sob certas condições, se interpõe entre a forma 

de base e o sufixo. Para a autora, trata-se de diferentes sufixos, dado que as formas de base a 
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que se associam exibem diferentes propriedades (2000: 289). A autora refere ainda que uma 

dessas propriedades é o facto de um desses sufixos, o z-avaliativo, exibir uma sílaba tónica 

que não se submete ao processo de elevação das vogais átonas (s[e]cozinho vs s[ɨ]quinho). 

Outro argumento que suporta a afirmação de que a forma de base da sufixação z-avaliativa é 

uma palavra reside em formas derivadas que integram sufixos cuja realização fonética é 

contextualmente determinada, como em emoçãozinha. 

Numa tentativa de esclarecer se -inh- e -zinh- são ou não variantes foneticamente 

condicionadas, Villalva apresenta diversos dados (2000: 326-337) na tentativa de realçar que   

-zinho é obrigatório em: (i) palavras que terminem com vogal (oral ou nasal) (alibizinho, 

*alibiinho); (ii) em palavras em que a forma de base termina em vogal (oral ou nasal) átona 

(videozinho, *videoinho); (iii) em palavras com ditongo (oral ou nasal) tónico (cacauzinho, 

*cacauinho); (iv) em palavras com ditongo átono (ordenzinha, *ordeninha); (v) em palavras 

em consoante (hifenzinho, * hifeninho). A autora explica ainda que “há um índice temático Ø 

que pode não ter realização fonética pelo menos nas formas do singular (cf. dente, leve, sal, 

normal), e que contrasta com a inexistência de índice temático em formas como café ou só. 

Este contraste é visível, por exemplo, quando estas formas participam em processos de 

sufixação avaliativa (cf. dentinho, salinho vs *cafeinho, *soinho) ou z-avaliativa (cf. 

dentezinho, salzinho vs cafezinho, sozinho). Apesar de se registar esta distinção entre o que 

designo por palavras em tema Ø e palavras atemáticas, verifica-se que o radical, o tema, e a 

palavra flexionada no singular são, em ambos os casos, foneticamente idênticos”. (2000: 198) 

Villalva (2000) apresenta uma sequência de juízos de valor para várias palavras, 

nomeadamente, duche, noz e rapaz. Fazendo menção ao tipo de vogal, a propósito da vogal 

tónica da forma de base que não é alta, a autora refere: “o que se verifica entre formas 

avaliativas e z-avaliativas (...) são formas em que essa vogal (que é média ou baixa) pode ou 

não ser elevada. Em alguns casos, a forma que não eleva a vogal tónica da base é a forma 
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mais aceitável (cf. n[ɔ]zinha vs *n[u]zinha), mas noutros é melhor aceite a forma que regista 

elevação (cf. rap[ɐ]zinho vs *rap[a]zinho)” (2000: 335). Por fim, "conclui-se que do ponto de 

vista formal, a distribuição dos sufixos avaliativos e z-avaliativos é condicionada pela 

categoria morfológica da base, mas que a escolha é condicionada por múltiplos factores, como 

a recuperabilidade da forma de base, o seu número de sílabas, variação dialectal, índices de 

ocorrência e lexicalização" (2000: 337). 

Bisol (2008) apresenta uma revisão das diferentes interpretações e análises do diminutivo. 

Argumenta que se trata apenas de um morfema e não de dois: “-inho o morfema de diminutivo 

e /z/ em zinho, uma consoante epentética que emerge para satisfazer exigências estruturais” 

(2008: 01). Para tal, a autora relembra diversos trabalhos que não mencionam -zinho como um 

diminutivo, tais como, Soares Barbosa (1822), Ribeiro (1918), Allen Jr. (1941), Pottier (1968), 

Maurer Junior (s/d) (apud Bisol 2008). Apresentando uma análise assente na teoria da 

Optimidade, explicita quatro propriedades do diminutivo: “i) evitação de hiato; ii) fidelidade 

aos traços do input; iii) sensibilidade à silabação correspondente à base; iv) fidelidade à base 

da forma pluralizada em nominal atemático.” (2008: 27). Chega à seguinte generalização: “O 

Diminutivo, cuja forma canônica é inho, exige onset e preserva os elementos da base (input) e 

do output que são relevantes para a estruturação como palavra fonológica ou prosódica.” 

(2008: 26). 

Em suma, no que respeita a -inh- e -zinh-, é evidente a ausência de consenso. Se, por um lado, 

a semelhança semântica e fonética entre eles faz com que muitos autores os considerem na sua 

análise como alomorfes de um mesmo sufixo, por outro lado, a sua distribuição e o seu 

comportamento com respeito à flexão nominal e ao funcionamento do vocalismo átono levam 

vários outros a considerá-los entidades morfológicas diversas. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. QQQQUESTÃO DE UESTÃO DE UESTÃO DE UESTÃO DE IIIINVESTIGAÇÃO E NVESTIGAÇÃO E NVESTIGAÇÃO E NVESTIGAÇÃO E HHHHIPÓTESESIPÓTESESIPÓTESESIPÓTESES    

Com base no exposto no enquadramento teórico, apresenta-se, nesta secção, a questão em 

investigação e as hipóteses que orientam este trabalho e que serão testadas tendo como base o 

estudo dos juízos de valor, por parte de um grupo de falantes do PE (variante de Lisboa), 

sobre as diferentes possibilidades de produção fonética da última vogal do radical em palavras 

com os sufixos diminutivos -inh- e -zinh-, considerando os pares de alofones apropriados. 

Retomando a informação já explorada na introdução e na revisão bibliográfica (cf. 1 e 2), a 

questão central subjacente à investigação apresentada nesta tese pode ser formulada do 

seguinte modo: de que forma os falantes do PE reagem à variação alofónica associada à vogal 

que é tónica na palavra-raiz e que surge como átona na sequência da adjunção dos sufixos      

-inh- e -zinh-? 

De acordo com o que é referido na literatura, e embora alguns autores refiram algum grau de 

variação, sabe-se que a vogal tónica da palavra-raiz sofre elevação e centralização quando se 

lhe adjunge o sufixo -inh- (/a, e, ɛ, o, ɔ/ são produzidas como [ɐ, ɨ, u]), mantendo a mesma 

vogal o seu perfil fonológico aquando da adjunção do sufixo -zinh- [a, e, ɛ, o, ɔ]. Como já foi 

referido, diferentes análises descrevem este último sufixo como bloqueador da redução 

vocálica (Nunes (1919 [1989]), Mateus (1975), Andrade (1977), Cunha & Cintra (1984), 

Andrade (1994), Mateus (2003)). Com base no exposto, propõe-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 1 – Os falantes apresentarão preferência pela vogal reduzida com o sufixo -inh- 

(produção das vogais como [ɐ, ɨ, u]) e pela vogal não reduzida com o sufixo      

-zinh- (produção das vogais como [a, e, ɛ, o, ɔ]). 

Mateus & Andrade (2000) e Mateus (2003) assumem que as elevações de /a/ para [ɐ] e de /ɔ, 

o/ para [u] são processos lexicais, enquanto a elevação e a centralização de /ɛ, e/ para [ɨ] 
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implicam a activação de uma regra lexical (elevação) e de uma regra pós-lexical 

(centralização), com eventuais custos para o processamento deste último grupo de vogais. 

Dados sobre a aquisição do PE mostram que os processos relativos à redução vocálica neste 

sistema estão sujeitos a uma ordem de aquisição: (i) Oliveira (2006) estuda o PE como língua 

não materna e mostra que a elevação de /a/ em [ɐ] e de /ɔ, o/ em [u] precede a elevação e 

centralização de /ɛ, e/ em [ɨ]; Freitas (2007) estuda o PE como língua materna e verifica que o 

processo de elevação que afecta /a/ em posição átona é adquirido mais cedo do que o processo 

de elevação e centralização de /ɛ, e/ em [ɨ]. Com base nestes factos, formulou-se a seguinte 

hipótese:  

Hipótese 2 – Espera-se que os paradigmas lexicais que apresentem as vogais /a/ com redução 

em [ɐ] e de /ɔ, o/ com redução em [u] legitimem respostas mais próximas do 

esperado (redução com -inh-; bloqueio à redução com -zinh-) do que os 

paradigmas que apresentem as vogais /ɛ, e/ que reduzem para [ɨ], as quais 

legitimarão maior grau de variação nas respostas. 

Sabendo que o processo de redução vocálica (Morais Barbosa, 1965; Mateus, 1975; Andrade, 

1977, entre outros) é muito produtivo em PE, existem, porém, casos em que a activação deste 

processo é bloqueada (cf. 2.2). De acordo com Mateus (2003), entre outros, sílabas com Rima 

terminada em /l/ - [ɫ] e Núcleos com ditongo correspondem a contextos em que o processo não 

é activado; o mesmo não sucede noutros tipos de Rimas, terminadas em /ɾ/, /s/ ou vogal. 

Assim, uma vez que o tipo de Rima em PE tem impacto na (não) activação da redução 

vocálica, decidiu-se testar o efeito deste constituinte silábico na aceitação dos diferentes 

formatos vocálicos observados nesta tese: contrastou-se a Rima ramificada (VC) com a Rima 

não ramificada (V); no caso da Rima ramificada, foi testado o efeito da presença de cada uma 

das três consoantes em Coda (/l, ɾ, s/). Assim, enuncia-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 3 – Os falantes apresentarão um comportamento mais próximo do esperado no caso 
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das Rimas não ramificadas com Núcleo não ramificado (redução da vogal com     

-inh-; bloqueio à redução da vogal com -zinh-); o bloqueio à redução vocálica em 

Rima com /l/ final e a ausência de bloqueio em Rimas com /ɾ/ e /s/ final 

legitimarão maior variação nas respostas dos informantes relativas a estímulos 

com Rimas ramificadas. 

Tem sido discutida, na literatura, a eventual presença de peso silábico no PE. De acordo com 

Pereira (1999: 100), o facto de a maioria das palavras terminadas em consoante, em nasal ou 

em ditongo receberem acento na última sílaba pode permitir, entre outros factos, colocar a 

hipótese da presença de peso silábico nestas estruturas. Assim, todas as Rimas ramificadas em 

posição final de palavra-raiz seriam pesadas (pastel, rapaz, prazer). Paralelamente, as Rimas 

terminadas em /l/ (relva, pastel) seriam igualmente consideradas pesadas, dada a não redução 

da vogal tautossilábica, independentemente da sua posição na palavra-raiz (cf. Brandão de 

Carvalho (1992) e Lüdke (1953) apud Pereira (1999: 111)). Neste projecto, contrastam-se 

Rimas ramificadas (terminadas em /s/, /l/ ou /ɾ/) nas posições final e não final de palavra, no 

sentido de testar o eventual efeito do peso silábico das Rimas ramificadas nos juízos de valor 

dos informantes. No caso de as sílabas fechadas em final de palavra (pastel, rapaz, prazer) e de 

todas as Rimas com /l/ (relva, pastel) possuírem peso silábico, coloca-se a seguinte a hipótese: 

Hipótese 4 – Se Rimas ramificadas em final de palavra estiverem associadas a peso silábico, 

espera-se que os falantes prefiram versões com vogal não reduzida em ambos os 

casos de adjunção de sufixo (-inh- e -zinh-). Se Rimas com /l/ estiverem sempre 

(posições final e não final de palavra) associadas a peso silábico, espera-se que os 

falantes prefiram sempre versões com vogal não reduzida em ambos os casos de 

adjunção de sufixo (-inh- e -zinh-).  

A ideia de que a variabilidade é uma característica inerente a qualquer sistema linguístico 

conduz à busca de uma explicação para o facto de determinados falantes efectuarem 
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determinadas escolhas linguísticas e não outras. Os estudos de Labov (1972) e de Sankoff, 

Kemp & Cedergren (1978) apontam a escolarização, com impacto no perfil linguístico dos 

informantes, como um condicionador relevante para a escolha das variantes linguísticas. 

Vários trabalhos apontam no sentido de os informantes com nível baixo de escolarização 

liderarem os fenómenos de variação e mudança (Kemp 1981, apud Marques 2006). Neste 

projecto, testam-se comportamentos de informantes com perfis linguísticos e áreas de 

formação distintos. Foram seleccionados dois grupos distintos de informantes: o grupo dos não 

linguistas (constituído por informantes licenciados em áreas que não a linguística) e o grupo 

dos linguistas (constituído por informantes com formação em linguística e com actividade 

profissional nesta área). Parte-se do pressuposto de que o grupo dos linguistas terá um maior 

conhecimento linguístico explícito; este conhecimento corresponderá a uma utilização das 

formas da variante padrão com maior sistematicidade. Por outro lado, o grupo dos não 

linguistas, por não ter formação específica na área da linguística, será mais sensível aos 

fenómenos de variação e mudança. Assim, escolheu-se uma variável sociolinguística para a 

construção da hipótese 5: 

Hipótese 5 – Os falantes do grupo com formação em linguística revelarão um comportamento 

mais próximo do esperado (redução da vogal com -inh-; bloqueio à redução da 

vogal com -zinh-) do que os falantes sem esta formação, que terão um 

comportamento menos estável. 

No próximo capítulo, proceder-se-á à apresentação da metodologia utilizada na presente tese 

para testar as hipóteses apresentadas nesta secção. 
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3.3.3.3. MMMMETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIAETODOLOGIA    

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos metodológicos relativos ao presente estudo. 

Dado que se pretende compreender o comportamento de falantes do PE perante palavras 

sujeitas a variação alofónica na vogal que antecede os sufixos -inh- e -zinh-, foram realizadas 

duas experiências, a saber: (i) o teste de validação de estímulos e (ii) o teste de aceitabilidade. 

O primeiro procurou testar a capacidade dos informantes em relacionar a palavra com 

diminutivo à palavra-raiz; o segundo serviu para testar os juízos de valor dos informantes 

quanto às palavras com -inh- e -zinh- antecedidas de vogais reduzidas e não reduzidas. 

3.1.3.1.3.1.3.1. CCCCONSTRUÇÃO DO INSTRUMONSTRUÇÃO DO INSTRUMONSTRUÇÃO DO INSTRUMONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PARA A RECOLHA ENTO PARA A RECOLHA ENTO PARA A RECOLHA ENTO PARA A RECOLHA DOS DADOSDOS DADOSDOS DADOSDOS DADOS    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. EEEESTÍMULOS STÍMULOS STÍMULOS STÍMULOS LLLLINGUÍSTICOSINGUÍSTICOSINGUÍSTICOSINGUÍSTICOS    

Tendo como objectivo observar o efeito de variação alofónica da vogal átona que antecede os 

sufixos -inh- e -zinh- e que é tónica na palavra-raiz, em falantes do PE, foi necessário estipular 

que variáveis linguísticas e extralinguísticas seriam consideradas neste estudo. Assim, para a 

construção do instrumento de recolha de dados, foram estudadas quatro variáveis linguísticas: 

i. os sufixos -inh- e -zinh- (ex.: c[a]sazinha, *c[ɐ]sazinha,*c[a]sinha, c[ɐ]sinha); 

ii. a qualidade vocálica da vogal-alvo que precede o sufixo e que é tónica na palavra-

raiz (/a, e, ɛ, ɔ, o/); 

iii. a estrutura da Rima em que se encontra a vogal que sofre ou não redução quando é 

adjungido o sufixo (ex.: casa (V – Rima não ramificada), pasta, carta, salsa (VC – 

Rima ramificada)); 

iv. a posição da Rima ramificada com a vogal-alvo na palavra-raiz (ex.: pa[ʃ]ta, ca[ɾ]ta, 

sa[ɫ]sa (posição não final) e chinê[ʃ], colhe[ɾ], faro[ɫ] (posição final)). 
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Deste modo, uma palavra-raiz12 como c[a]sa apresenta as seguintes formas em competição no 

instrumento construído: as formas *c[a]sinha e c[ɐ]sinha para o sufixo -inh- e as formas 

c[a]sazinha e *c[ɐ]sazinha para o sufixo -zinh-; é considerada uma palavra com a vogal tónica 

[a], de Rima não ramificada com a vogal-alvo em posição não final, que, no seu conjunto, 

formam o que se designa, neste trabalho, um paradigma lexical.  

Seleccionaram-se palavras com as vogais [a, e, ɛ, ɔ, o] tónicas na palavra-raiz, seguidas dos 

sufixos -inh- e -zinh-. Dado que as vogais [i] e [u] não apresentam, de acordo com o processo 

de elevação e centralização de vogais átonas, alternância quando se tornam átonas, não foram 

incluídas neste estudo13 (Mateus, 1975). 

Organizaram-se as palavras-raiz em cinco grupos, de acordo com a qualidade da vogal-alvo 

presente na palavra-raiz e a alternância vocálica possível (vogal reduzida ou não reduzida), 

como se pode observar em seguida: 

i. o grupo 01, com 21 palavras-raiz com a vogal /a/ e a alternância vocálica [a] / [ɐ] 

nos estímulos: m[a]lazinha, *m[ɐ]lazinha, *m[a]linha, m[ɐ]linha; 

ii. o grupo 02, com 16 palavras-raiz com a vogal /e/ e a alternância vocálica [e] / [ɨ] nos 

estímulos: d[e]dozinho, *d[ɨ]dozinho, *d[e]dinho, d[ɨ]dinho; 

iii. o grupo 03, com 18 palavras-raiz com a vogal /ɛ/ e a alternância vocálica [ɛ] / [ɨ] nos 

estímulos: p[ɛ]çazinha, *p[ɨ]çazinha, *p[ɛ]cinha, p[ɨ]cinha;  

iv. o grupo 04, com 16 palavras-raiz com a vogal /ɔ/ e a alternância vocálica [ɔ] / u] nos 

estímulos: b[ɔ]lazinha, *b[u]lazinha,*b[ɔ]linha, b[u]linha; 

                                              

12 A designação ‘palavra-raiz’ neste trabalho refere-se sempre a uma palavra a partir da qual, 

posteriormente, se gerarão as formas derivadas. 

13 Cf. Nota de rodapé 5. 
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v. o grupo 05, com 18 palavras-raiz com a vogal /o/ e a alternância vocálica [o] / [u] 

nos estímulos: s[o]pazinha, *s[u]pazinha,*s[o]pinha, s[u]pinha. 

Um outro objectivo deste trabalho é o de testar se a estrutura da Rima e a sua posição na 

palavra, a par do sufixo e da qualidade da vogal, influenciarão os juízos de valor dos falantes 

relativamente à natureza das vogais, favorecendo ou não a aceitabilidade do estímulo com 

vogal reduzida ou não reduzida. Para tal, neste trabalho foram consideradas as seguintes 

estruturas na palavra-raiz: 

i. Rima não ramificada em posição não final (mala); 

ii. Rima ramificada em [ɫ] em posições não final (salsa) e final (punhal). 

iii. Rima ramificada em [ɾ] em posições não final (carta) e final (jantar);  

iv. Rima ramificada em [ʃ] em posições não final (pasta) e final (rapaz); 

Atente-se que os paradigmas lexicais construídos neste trabalho se referem, em geral, ao 

conjunto de quatro formas, associadas à mesma palavra-raiz, nos casos de: 

i. Rima não ramificada em posição não final: o paradigma lexical de mala contém 

*m[a]linha, m[ɐ]linha, m[a]lazinha e *m[ɐ]lazinha;  

ii. Rima ramificada em [ɫ] em posição não final e final: o paradigma lexical de salsa 

contém s[a]lsinha, *s[ɐ]lsinha, s[a]lsazinha e *s[ɐ]lsazinha; o paradigma lexical de 

punhal contém *punh[a]linho, punh[ɐ]linho, punh[a]lzinho e *punh[ɐ]lzinho; 

iii. Rima ramificada em [ɾ] em posição não final e final: o paradigma lexical carta 

contém *c[a]rtinha, c[ɐ]rtinha, c[a]rtazinha e *c[ɐ]rtazinha; o paradigma lexical de 

jantar contém *jant[a]rinho, jant[ɐ]rinho, jant[a]rzinho e *jant[ɐ]rzinho; 

iv.  Rima ramificada em [ʃ] em posição não final e final: o paradigma pasta contém 

*p[a]stinha, p[ɐ]stinha, p[a]stazinha e *p[ɐ]stazinha; o paradigma lexical rapaz 

contém rap[ɐ]zinho, *rap[a]zinho; 
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Relativamente à Rima ramificada em [ʃ] assume-se que, em posição final, apenas se 

apresentam dois estímulos: se tomarmos como exemplo rapaz, apenas os estímulos rap[ɐ]zinho 

e *rap[a]zinho constarão do desenho experimental. Estas formas são ambíguas no âmbito da 

estrutura do desenho experimental usado neste projecto: (i) rap[ɐ]zinho pode ser a versão 

gramatical decorrente de adjunção de -inh-, que implica redução vocálica; (ii) pode também 

ser produto da manipulação de -zinh- com redução da vogal, criando-se a forma agramatical 

*rap[ɐ]zinho, na qual ocorreria simplificação da sequência fricativa final do radical+fricativa 

do sufixo. A forma rap[a]zinho pode ser interpretado como: (i) produto da manipulação de      

-inh- com vogal não reduzida; (ii) produto da manipulação de -zinh- com vogal não reduzida 

(com simplificação da sequência fricativa final do radical+fricativa do sufixo). Este problema 

coloca-se para as seguintes palavras-raiz seleccionadas: cabaz, lilás, rapaz, chinês, mês, três, 

arroz, voz, noz, foz. A ambiguidade inerente aos estímulos do tipo dos acima referidos 

(rap[ɐ]zinho; *rap[a]zinho) leva-nos a proceder ao seu tratamento isoladamente, na secção 

4.1.4. 

Listadas as variáveis linguísticas consideradas neste estudo, apresenta-se o material linguístico 

seleccionado. Numa primeira fase, foi construída uma lista (cf. Anexo1) de 89 palavras-raiz 

com as seguintes características: 

i. preferencialmente dissilábicas, por este ser um dos formatos de palavra mais 

frequentes (exs.: casa, dedo, peça, sopa, bola). No entanto, aparecem sete paradigmas 

lexicais monossilábicos (exs.: foz, mar, mês, noz, ser, três, voz) que foram 

incorporados por forma a respeitarem as restrições fonológicas e lexicais e completar 

o grupo de palavras-raiz escolhido (Vigário, Martins & Frota (2006: 9)); 

ii. paroxítonas, pela estrutura gramatical não marcada relativamente ao acento (Mateus 

& Andrade, 2000);  

iii. com as vogais /a, e, ɛ, ɔ, o/ em núcleo da sílaba tónica na palavra-raiz, por serem as 

vogais sujeitas a alofonia no contexto pretendido; 
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iv. com a vogal tónica da palavra-raiz numa das seguintes estruturas da Rima – V, VC 

(/s,l,r/). Apenas dez palavras-raiz apresentam outra estrutura que não a mencionada 

acima, devido a restrições fonológicas e lexicais (ex.: amor, arroz, foz, jantar, mar, 

mês, noz, ser, três, voz). 

A lista de material linguístico tem o formato exemplificado no Quadro 2 para a variável 

estrutura silábica - V não final, para todas as vogais em estudo (para a tabela com todos os 

estímulos usados, cf. Anexo 2). 
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 /a//a//a//a/ /e//e//e//e/ ////ɛɛɛɛ//// /o//o//o//o/ ////ɔɔɔɔ//// 

CV.CV ----zinhzinhzinhzinh----    ----inhinhinhinh----    ----zinhzinhzinhzinh----    ----inhinhinhinh----    ----zinhzinhzinhzinh----    ----inhinhinhinh----    ----zinhzinhzinhzinh----    ----inhinhinhinh----    ----zinhzinhzinhzinh----    ----inhinhinhinh----    

 m[a]lazinha m[a]linha d[e]dozinho d[e]dinho p[ɛ]çazinha p[ɛ]cinha s[o]pazinha s[o]pinha b[ɔ]lazinha b[ɔ]linha 

 m[ɐ]lazinha m[ɐ]linha d[ɨ]dozinho d[ɨ]dinho p[ɨ]çazinha p[ɨ]cinha s[u]pazinha s[u]pinha b[u]lazinha b[u]linha 

CV[ʃ].CV p[a]stazinha p[a]stinha l[e]smazinha l[e]sminha t[ɛ]stazinha t[ɛ]stinha r[o]stozinho r[o]stinho t[ɔ]stazinha t[ɔ]stinha 

 p[ɐ]stazinha p[ɐ]stinha l[ɨ]smazinha l[ɨ]sminha t[ɨ]stazinha t[ɨ]stinha r[u]stozinho r[u]stinho t[u]stazinha t[u]stinha 

CV[ɾ].CV c[a]rtazinha c[a]rtinha v[e]rdezinho v[e]rdinho p[ɛ]rnazinha p[ɛ]rninha c[o]rpozinho c[o]rpinho p[ɔ]rtazinha p[ɔ]rtinha 

 c[ɐ]rtazinha c[ɐ]rtinha v[ɨ]rdezinho v[ɨ]rdinho p[ɨ]rnazinha p[ɨ]rninha c[u]rpozinho c[u]rpinho p[u]rtazinha p[u]rtinha 

CV[ɫ].CV s[a]lsazinha s[a]lsinha f[e]ltrozinho f[e]ltrinho m[ɛ]lrozinho m[ɛ]lrinho b[o]lsozinho b[o]lsinho f[ɔ]lgazinha f[ɔ]lguinha 

 s[ɐ]lsazinha s[ɐ]lsinha f[ɨ]ltrozinho f[ɨ]ltrinho m[ɨ]lrozinho m[ɨ]lrinho b[u]lsozinho b[u]lsinho f[u]lgazinha f[u]lguinha 

CV.CV[ʃ] - rap[a]zinho - chin[e]sinho - - - arr[o]zinho - f[ɔ]zinha 

 - rap[ɐ]zinho - chin[ɨ]sinho - - - arr[u]zinho - f[u]zinha 

CV.CV[ɾ] jant[a]rzinho jant[a]rinho dev[e]rzinho dev[e]rinho colh[ɛ]rzinha colh[ɛ]rinha cal[o]rzinho cal[o]rinho - - 

 jant[ɐ]rzinho jant[ɐ]rinho dev[ɨ]rzinho dev[ɨ]rinho colh[ɨ]rzinha colh[ɨ]rinha cal[u]rzinho cal[u]rinho - - 

CV.CV[ɫ] punh[a]lzinho punh[a]linho - - pap[ɛ]lzinho pap[ɛ]linho - - far[ɔ]lzinho far[ɔ]linho 

 punh[ɐ]lzinho punh[ɐ]linho - - pap[ɨ]lzinho pap[ɨ]linho - - far[u]lzinho far[u]linho 

Quadro Quadro Quadro Quadro 2222    ––––    Exemplo da estrutura V em posição não final
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O material linguístico integra ainda uma lista de palavras distractoras, 80 no total (cf. Anexo 

3). Esta lista é constituída por palavras trissilábicas, paroxítonas, sem os sufixos -inh- e -zinh- 

anexados, em que a vogal tónica é [i] ou [u] (CV[i,u].CV.CV), todas existentes no léxico do 

PE. 

Para a construção de um instrumento apresentável aos informantes em formato áudio, todos os 

estímulos foram gravados por um informante-locutor. A escolha desse informante-locutor teve 

em consideração os seguintes critérios: 

i. falante nativo de PE; 

ii. falante do dialecto meridional;  

iii. residente em Lisboa desde o nascimento; 

iv. sem problemas de articulação ou de audição; 

v. licenciado em Linguística; 

vi. sexo masculino14. 

Após a construção da lista de material linguístico, procedeu-se à inclusão de todos os 

estímulos (336 + 80, num total de 416 estímulos) numa frase-suporte “diz _ por favor”, tendo 

em vista a homogeneização do ambiente fonético e prosódico para a leitura e registo áudio dos 

estímulos contidos no instrumento construído. Para facilitar a produção por parte do 

informante-locutor das estruturas pretendidas, os estímulos foram transcritos foneticamente 

                                              

14 Segundo Delgado-Martins “dos dados precedentes (…), depreende-se que parece existir uma 

influência do sexo do locutor sobre o fenómeno de quedas vocálicas. São sempre os locutores femininos 

que apresentam maior percentagem de quedas vocálicas, chegando a 100% em muitos dos casos 

observados. Os locutores do sexo masculino mostram um comportamento mais aproximado da 

expectativa fonológica (…).” e ainda, “pode constatar-se, finalmente (…), que os locutores que tendem 

para a queda vocálica são maioritariamente os do sexo feminino enquanto os do sexo masculino 

mostram uma maior tendência a ser conservadores nas suas realizações, isto é, tendem a realizar as 

vogais na maioria dos casos”. (2000: 314-316). 
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para que fossem produzidos os formatos fonéticos dos segmentos definidos em função das 

variáveis linguísticas manipuladas. As listas de frases-suporte foram apresentadas em folhas 

A4 na posição vertical, aparecendo centradas na página, em número de nove por página, 

escritas em fonte Arial Unicode, tamanho 20, com espaçamento múltiplo (3 cm). 

Depois da definição do material linguístico e da selecção do informante-locutor, iniciou-se a 

gravação dos estímulos a serem usados no teste de aceitabilidade. Para que o registo áudio dos 

dados fosse o adequado, foram tidos em consideração os seguintes factores: (i) material 

seleccionado para a gravação, bem como a capacidade de armazenamento de dados; (ii) 

controlo de condições acústicas para a realização da gravação. O material de gravação 

utilizado foi um gravador Marantz PMD670 e um microfone Beyerdynamic Opus 55.18 MK 

II15. Os estímulos acústicos foram registados em formato WAV não comprimido (PCM), 

gravado com uma frequência de amostragem de 44100Hz, em mono e a 16 bits. Manteve-se o 

volume de gravação do microfone constante e regular, assim como a sua posição bucal. A 

gravação foi realizada numa divisão com as janelas e portas fechadas e sem aparelhos 

electrónicos ligados, estando presentes apenas o informante e a investigadora. Este 

procedimento permitiu detectar imediatamente eventuais erros nas produções orais por parte 

do informante-locutor, que necessitassem de ser repetidas. 

Depois da realização da gravação de todos os estímulos acústicos num único ficheiro de som - 

que possuía a leitura de todas as frases-suporte, foi segmentado em 426 ficheiros de som 

independentes, contendo cada um apenas um estímulo acústico, correspondendo a cada uma 

das palavras. Para tal, foram utilizados os programas Wavesurfer 1.8.5 (2005), para segmentar 

os estímulos pretendidos, e o Praat, na versão 4.6.01, para visualizar o espectograma, 

verificando se a vogal-alvo produzida tinha sido a pretendida. Procurou-se que a duração total 

                                              

15 Material cedido pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC). 
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de cada ficheiro de som nunca excedesse um segundo e meio, para que os estímulos acústicos 

tivessem aproximadamente a mesma duração. A cada ficheiro de som foi dado um código, 

utilizando os símbolos SAMPA (ex.: b6rbinha, c@stinho, ...), incluindo os estímulos acústicos 

distractores (ex.: 80_D_zunido). 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. TTTTESTE DE VALIDAÇÃO DOESTE DE VALIDAÇÃO DOESTE DE VALIDAÇÃO DOESTE DE VALIDAÇÃO DOS S S S EEEESTÍMULOSSTÍMULOSSTÍMULOSSTÍMULOS    LLLLINGUÍSTICOSINGUÍSTICOSINGUÍSTICOSINGUÍSTICOS    

O teste de validação tem como objectivo estabelecer o grau de dificuldade no reconhecimento 

dos 336 estímulos na relação entre a palavra derivada e a sua palavra-raiz, identificando e 

contabilizando os estímulos que apresentam problemas de associação e permitindo saber quais 

os estímulos ambíguos a excluir do teste de aceitabilidade. 

O teste de validação dos dados foi aplicado a 10 informantes que reunissem as seguintes 

condições: 

i. falantes nativos de PE; 

ii. falantes do dialecto meridional; 

iii. residentes na área de Lisboa; 

iv. sem problemas de articulação e de audição; 

v. sexo feminino; 

vi. idades entre os 30 e os 45 anos; 

vii. formação académica superior. 

As três últimas características apresentadas são variáveis sociolinguísticas que foram 

consideradas neste estudo pelas razões que em seguida se explicitam. 

Quanto à variável sexo, foram seleccionados informantes do sexo feminino. De acordo com 

Labov (1972), as mulheres são mais sensíveis do que os homens às formas linguísticas da 

norma padrão (de prestígio). Chambers, Trudgill & Schilling (2004: 427) partilham da mesma 
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opinião e afirmam que as mulheres se preocupam mais com as formas padronizadas, ao 

contrário do que acontece com os homens. Labov (1972) alerta para o facto de poder não ser 

apenas a variável sexo a influenciar este comportamento, podendo esta estar correlacionada 

com outras variáveis, tais como a profissão ou o tipo de interacção social, entre outras. 

Quanto à faixa etária, foram seleccionados informantes com idades compreendidas entre os 30 

e os 45 anos de idade. A escolha teve como ponto de partida os estudos realizados por Labov 

(1972), que explicitam que indivíduos de diversas faixas etárias revelam (ou podem revelar) 

estádios diferentes de um processo linguístico na língua e menciona que os falantes mais 

jovens tendem a privilegiar as produções mais inovadoras, enquanto que os mais velhos 

tendem a apresentar uma atitude mais conservadora face às mudanças linguísticas. Assim, a 

faixa dos 30 - 45 anos pretende representar uma amostra de falantes que se encontram num 

ponto relativamente estável de sedimentação do conhecimento linguístico. 

Acerca da variável grau de escolarização, sabe-se que os falantes menos escolarizados utilizam 

mais frequentemente formas não padrão, em comparação com falantes com maior grau de 

escolarização, como referem os estudos de Sankoff, Kemp & Cedergren (1978), que 

“demonstraram que escolarização, valor de mercado de formas discursivas e status profissional 

dos falantes são relevantes para determinar o grau de marcação social negativa ou positiva das 

alternativas lingüísticas: falantes com maior cotação no mercado lingüístico tendem a lançar 

mão de estruturas de maior prestígio. As contribuições de Laberge (1977), Clermont & 

Cedergren (1979) e os trabalhos de Kemp (1979 e 1981) consolidam resultados a favor da tese 

de que empregos lingüísticos prestigiados acham-se preferencialmente em indivíduos com 

prestígio social alto." (apud Mollica 2004: 28). 

Um aspecto importante a considerar para a selecção dos informantes foi a variável 

sociolinguística colocada na hipótese 5, o perfil linguístico associado à área de formação. 

Como tal, neste estudo, foram escolhidos dois grupos distintos de informantes: o grupo A, o 
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dos não linguistas, licenciados em Direito, Geologia e Geografia e o grupo B, o dos linguistas, 

especialistas em Linguística, em especial na área da sintaxe (devido ao facto de estarem 

sensíveis a questões linguísticas, mas não em especial a questões fonológicas). Parte-se do 

pressuposto de que, além do grau elevado de escolarização de todos (logo, todos utilizarão as 

formas da variante padrão com maior sistematicidade), o grupo B terá maior conhecimento 

linguístico explícito, conhecimento esse que corresponderá a um comportamento mais próximo 

do predito pela literatura (redução vocálica com -inh-; ausência de redução vocálica com        

-zinh-). 

No entanto, Mollica (2004: 29) alerta para a dificuldade em encontrar evidências claras na 

utilização das variantes de prestígio pelos grupos com maior grau de escolarização: "A 

questão, em princípio, poderia ser simples se todas as evidências revelassem uma correlação 

constante e regular entre estruturas lingüísticas standard e prestigiadas de alto valor no 

mercado lingüístico diretamente proporcional a grau alto de consciência lingüística. Isso posto 

como verdade absoluta, esperar-se-ia o emprego de estruturas padrão dos grupos mais 

escolarizados e mais sensíveis quanto à diversidade lingüística em relação à necessidade de 

adequação dos usos alternativos em estilos e gêneros de grau diferenciado de formalidade 

tanto na fala quanto na escrita. A realidade é, contudo, muito mais complexa." 

O teste de validação foi organizado sob a forma de uma apresentação em formato PowerPoint, 

(cf. Anexo 4) com quatro diapositivos (slide). O teste iniciava-se com um slide de abertura 

(slide 01), seguindo-se as instruções sobre a forma como deveria decorrer a experiência (slide 

02). Nas instruções, foi referido que o informante ouviria várias palavras, que estas se 

encontravam separadas por um momento de silêncio e que deveria escrever, na folha de 

registo, a palavra correspondente no grau normal. Alertava-se, ainda, para o facto de existir a 

possibilidade de identificar a palavra ouvida como estando já no grau normal e para a hipótese 

de ouvir palavras semelhantes ao longo da experiência. Posteriormente, apresentou-se um 

bloco de treino com alguns estímulos em registo áudio e a resposta pretendida (ex.: para o 
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registo áudio de chuvada, deveria redigir chuva - (slide 03)), para que o informante pudesse 

compreender melhor o que era pretendido com a sua participação. Por fim, seguia-se a 

apresentação dos estímulos acústicos (slide 04) divididos em 4 ficheiros de som, formato 

WAV (44100Hz, 16 bits), cada um deles contendo 84 estímulos, sempre com um intervalo de 

silêncio de 3 segundos entre os estímulos acústicos, para garantir ao informante o tempo 

necessário para redigir a sua resposta (cf. Anexo 5). De forma a tornar a tarefa mais fácil, cada 

um destes ficheiros de som terminava com a produção da palavra fim, momento esse que 

coincidia com o fim da tabela de cada página nas folhas de registo. Assim, o informante 

poderia descansar e virar a página sem prejudicar a audição dos registos áudio. 

Aos informantes foi pedido que indicassem na folha de registo: (i) o nome; (ii) a idade; (iii) a 

naturalidade; (iv) a profissão. Cada folha tinha um campo para um código número a ser 

atribuído pela investigadora. A ficha consistia em quatro páginas, tendo cada uma três colunas 

numeradas com espaço para 84 estímulos, num total de 336 espaços.  

A experiência foi realizada sempre em locais onde era possível controlar as condições 

acústicas, numa divisão com janelas e portas devidamente fechadas, sem aparelhos 

electrónicos ligados, estando presentes apenas o informante e a investigadora. A aplicação do 

teste era iniciada depois de o informante estar sentado confortavelmente em frente ao 

computador portátil (TravelMate 4233 WLMi com processador T5500) e com os auscultadores 

(Headphone USB HS-4080 TRUST) devidamente regulados para o volume confortável para o 

informante. A aplicação do teste teve uma duração média de 35 minutos para cada informante.  

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. TTTTRATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS PARA A SELECÇÃO DOS PARA A SELECÇÃO DOS PARA A SELECÇÃO DOS PARA A SELECÇÃO DOS ESTÍMULOS ESTÍMULOS ESTÍMULOS ESTÍMULOS 

LINGUÍSTICOSLINGUÍSTICOSLINGUÍSTICOSLINGUÍSTICOS    A INTEGRAR NO A INTEGRAR NO A INTEGRAR NO A INTEGRAR NO TTTTESTE DEESTE DEESTE DEESTE DE    AAAACEITABILIDADECEITABILIDADECEITABILIDADECEITABILIDADE    

Para o tratamento dos dados recolhidos com a aplicação do teste de validação dos dados, foi 

concebida uma base de dados (doravante, BD1, por oposição a BD2, construída para o teste de 

aceitabilidade) através da utilização do programa Excel do Office 2007. Este programa, em 
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formato de folha de cálculo, permite aplicar diversas funções matemáticas e estatísticas para o 

tratamento dos dados e, assim, não só armazenar como resumir e interpretar dados, bem como 

extrair conclusões com base nos resultados obtidos a partir das respostas dos informantes. 

Num primeiro momento, a partir das respostas dos informantes, foi construída a BD1 com as 

seguintes colunas: 

i. ordem pela qual os estímulos foram ouvidos no teste de validação; 

ii. o estímulo; 

iii. a palavra-raiz; 

iv. o informante (os do Grupo A, não linguistas (colunas 1 a 5) e os do Grupo B, 

linguistas (colunas 6 a 10)). 

Nesta fase, foram apenas introduzidas as respostas que divergiam da resposta esperada e, num 

quadro, organizaram-se os estímulos alfabeticamente por paradigma, como se pode ver no 

Quadro 3. Neste quadro, observam-se palavras a negrito, que representam respostas dadas 

pelos informantes que não as esperadas; a letra ‘BBBB’’’’ significa que os informantes não 

responderam, deixando o espaço em branco. 

   Grupo A não linguistas Grupo B linguistas 

ordemordemordemordem    estímuloestímuloestímuloestímulo    
PalavraPalavraPalavraPalavra----

raizraizraizraiz    
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

48484848    pap[ɨ]lzinho.wav papel papel papel papel papel papel papel papel papel papel papel 

49494949    c[u]pinho.wav copo copo copo copo copo copo copo copo copo copo copo 

50505050    tr[ɨ]sinho.wav três BBBB    três    terçoterçoterçoterço    BBBB    teresateresateresateresa    BBBB    três    BBBB    três    BBBB    

51515151    b[a]rbinha.wav barba barba barba barba barba barba barba barbiebarbiebarbiebarbie    BBBB    barba    BBBB    

52525252    p[ɨ]çazinha.wav peça peça peça peça peça BBBB    peça peça peça peça peça 

Quadro Quadro Quadro Quadro 3333    ----    Disposição geral dos dados por informante e por grupo    
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Numa segunda fase, foram acrescentadas na BD1, as seguintes colunas (cf. Anexo 6):  

i. as respostas dadas pelos informantes; 

ii. o número de respostas esperadas;  

iii. o número de respostas em branco;  

iv. o número de respostas não esperadas;  

v. a classificação final do paradigma (inc. de incluído, exc. de excluídos). 

A título de exemplo, apresenta-se, em seguida, no Quadro 4, o paradigma da palavra melga 

com respostas não esperadas e respostas em branco. Neste quadro, observam-se palavras a 

negrito, que significam respostas dadas pelos informantes que não as esperadas, e a letra ‘BBBB’,’,’,’, 

que significa que os informantes não responderam, deixando o espaço em branco; as iniciais 

C, B e E correspondem, respectivamente, a número de respostas certas, conforme o esperado, 

número de respostas em branco e número de respostas erradas, ou seja, respostas não 

esperadas. Por fim, apresenta-se a classificação (Class.) que cada estímulo obteve. 

 Grupo A não linguistas Grupo B linguistas  

EstímuloEstímuloEstímuloEstímulo    
palavrapalavrapalavrapalavra----

----raizraizraizraiz    
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    CCCC    BBBB    EEEE    Class.Class.Class.Class.    

m[ɛ]lgazinha melga melga melga melga melga melga melga melga melga melga melga 10 0 0 Exc. 

m[ɨ]lguinha melga malga melga malga B melga malga melga melga melga melga 7 1 3 Exc. 

m[ɨ]lgazinha melga melga B B B B melga melga melga melga melga 6 4 0 Exc. 

m[ɛ]lguinha melga melga melga melga melga melga melga melga melga melga melga 10 0 0 Exc. 

Quadro Quadro Quadro Quadro 4444    ----    Paradigma lexical da palavra-raiz 'melga' para cada informante organizado por grupo    

Após a observação dos valores relativos ao número de respostas obtidas (esperadas, não 

esperadas e em branco) para cada estímulo, elaborou-se o Quadro 5, com os resultados obtidos 

(valores percentuais), não considerando, nesta fase, que tipo de respostas foram dadas. Note-se 
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que, a cada informante foi apresentado um número total de 336 estímulos. 

 Grupo A não linguistas Grupo B linguistas 

    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

    % % % % % % % % % % 

Respostas esperadasRespostas esperadasRespostas esperadasRespostas esperadas    
95,8 96,4 91,7 93,5 93,5 97,3 96,7 97,0 96,1 94,9 

Respostas não esperadasRespostas não esperadasRespostas não esperadasRespostas não esperadas    
3,9 1,8 3,9 3,0 3,6 1,5 1,2 0,9 2,1 4,2 

Respostas em brancoRespostas em brancoRespostas em brancoRespostas em branco    
0,3 1,8 4,5 3,6 3,0 1,2 2,1 2,1 1,8 0,9 

totaltotaltotaltotal    100%    

Quadro Quadro Quadro Quadro 5555    ----    Número de respostas esperadas, não esperadas e em branco para cada falante e por grupo    

Globalmente, os informantes apresentam uma média de 95% na identificação entre o registo 

áudio da palavra derivada e a sua palavra-raiz; quanto ao número de estímulos incorrectamente 

associados à palavra pretendida, os resultados encontram-se entre os 0,9% e os 4,2%; 

relativamente às respostas em branco, os valores são também baixos, entre os 0,3% e os 3,6%, 

exceptuando o informante 3 do grupo dos não linguistas, que apresenta um valor de 4,5%. 

Observando o comportamento dos informantes de acordo com a variável formação académica 

específica que possuem, verifica-se que os informantes do grupo B apresentam uma taxa de 

respostas esperadas entre os 95% e os 98%, enquanto, no grupo A, se verifica uma oscilação 

entre os 90% e os 96%. 

Relativamente ao número de respostas não esperadas, os valores no grupo A situam-se entre os 

2% e os 4%; o grupo B apresenta uma taxa de respostas não esperadas entre os 1% e 2% (o 

informante 10 apresenta uma taxa de 4%). 

Quanto ao número de respostas em branco, o grupo A apresenta resultados até aos 6%, 
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contrariamente ao que se verifica no grupo B, com valores entre 1% e 2%. 

Por fim, foi feita a média percentual por número respostas esperadas, não esperadas e em 

branco para cada grupo (Quadro 6). 

 Grupo A (não linguistas) Grupo B (linguistas) 

Nº respostas esperadas 94% 97% 

Nº respostas não esperadas 3% 1% 

Nº respostas em branco 3% 2% 

Quadro Quadro Quadro Quadro 6666    –––– Média percentual dos resultados distribuídos por grupo    

No Quadro 6, verifica-se que o grupo A e o grupo B têm um comportamento muito próximo, 

apenas com alguns pontos percentuais de diferença, o que poderá significar que, no nível da 

consciência lexical, ambos os grupos se comportam da mesma forma quanto aos estímulos 

apresentados. 

Após a avaliação do número de respostas esperadas, não esperadas e em branco para cada 

estímulo, os estímulos foram então classificados como incluídos ou excluídos. Esta 

classificação dos estímulos foi feita com base nos critérios que a seguir se explicitam: 

1) Foram incluídos os estímulos que apresentassem as seguintes características: 

a)  identificação esperada da palavra-raiz por todos os informantes; 

b)  existência, no máximo, de duas respostas em branco por estímulo; 

c) identificação não esperada da palavra-raiz apenas por um informante (uso da palavra 

no diminutivo, em vez da selecção da palavra-raiz); 
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d) identificação do estímulo como derivado de uma palavra-raiz não esperada, sendo, 

simultaneamente, uma forma não possível em português.16 

2) Foram excluídos os estímulos que apresentassem as seguintes especificidades: 

a)  presença de, no mínimo, três respostas em branco por estímulo; 

b)  existência de, pelo menos, um problema de identificação do radical pretendido por 

parte de um informante, ou seja, houve identificação de uma palavra-raiz possível e 

existente na língua portuguesa, mas não da adequada.17 

c) Combinação de uma ou duas respostas em branco com uma ou mais respostas não 

esperadas. 

Numa versão inicial, bastaria uma resposta não esperada (independentemente da sua natureza) 

para o paradigma ser excluído. No entanto, a escassez de estímulos lexicais adequados à 

construção do instrumento de recolha de dados levou a uma avaliação menos rigorosa. Assim, 

nos casos coral, farol, lençol, mês, pele, salsa e testa, verificou-se uma associação a um 

paradigma diferente do esperado, tal não sendo possível em português. Uma forma como 

far[u]linho foi associada ao paradigma farelo em vez de ser associada a farol, mas as formas 

diminutivas de farelo seriam farelinho e farelozinho e nunca far[u]linho. Assim, o estímulo 

não poderia ser derivado da palavra-raiz escolhida pelo informante. Estes estímulos foram 

considerados através dos critérios 1.c e 1.d., sendo possível agrupá-los em dois tipos, os 

exemplos que apresentaram trocas segmentais ao nível da percepção auditiva e os exemplos 

                                              

16 Atente-se na forma lenç[u]linho, por exemplo: surge como derivada, não de lençol, mas erradamente 

de lenço. Ora a forma diminutiva em -inh-/-zinh- de lenço só poderia ser lencinho ou lençozinho e 

nunca lenç[u]linho. 

17 Atente-se na forma c[u]rdinha, por exemplo: estava associada à palavra-raiz corda, mas uma 

identificação por parte de uma informante como sendo da palavra-raiz curda bastou para que o estímulo 

fosse excluído, porque, de facto, a forma c[u]rdinha pode ser o diminutivo de corda e de curda. 
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que apresentaram erros de digitação: 

1. trocas segmentais – o estímulo foi equivocamente associado a uma palavra-raiz 

diferente da esperada, devido a eventual percepção incorrecta da vogal ou consoante 

da palavra, que o informante interpretou como sendo outro segmento. Exs.: a forma 

far[u]linho foi interpretada como derivada de farelo e não de farol; a forma 

*m[e]sinho foi interpretada como derivada de mesa e não de mês; a forma s[a]lsinha 

foi interpretada como derivada de falsa e não de salsa; a forma *t[ɨ]stazinha foi 

interpretada como derivada de cesta e não de testa; a forma *p[ɨ]lezinha foi 

interpretada como derivada de beleza e não de pele. 

2. erros de digitação – o estímulo foi associado a uma palavra-raiz ortograficamente 

semelhante. Exs.: a forma *cor[a]linho, como derivada de colar e não de coral; a 

forma lenç[u]linho, como derivada de lenço e não de lençol. 

Nos casos supracitados, excluiu-se a hipótese de a gravação possuir quaisquer problemas 

porque: (i) apenas um estímulo por paradigma foi afectado; (ii) foram sempre falantes 

diferentes que apresentaram problemas em diferentes estímulos. Deste modo, a investigadora 

tomou a decisão de manter estes estímulos no teste de aceitabilidade, pelo facto de os motivos 

acima referidos não serem suficientemente relevantes para os excluir do mesmo. 

Em seguida, apresenta-se um esquema representativo da organização da BD1, com indicação 

da forma de trabalho envolvida e a forma como os estímulos foram distribuídos no que 

respeita ao tipo de critério de inclusão e de exclusão a que estão associados.  
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FiguraFiguraFiguraFigura    5555    ----    Esquema de distribuição e classificação dos estímulos a partir dos critérios definidos    

Como se pode verificar na Figura 5, dos 89 paradigmas lexicais previamente seleccionados, 66 

foram incluídos no teste de aceitabilidade, tendo sido subdivididos em três categorias, de 

acordo com as respostas dadas pelos informantes (de 100%, 90% e 80%). Foram excluídos 23 

paradigmas pelo facto de as formas registadas pelos informantes não terem sido correctamente 

associadas à palavra-raiz esperada. 

89 
paradigmas

incluídos

100%

ausência de 
respostas não 

esperadas e de 
respostas em 

branco

45 
paradigmas

amor, arroz, besta, bolo, bolso, 
cabaz, calor, carro, carta, casa, 

casca, cerca, cesto, chinês, 
colcha, colher, copo, corpo, 

curral, dedo, dever, fofo, 
jantar, lesma, medo, mosca, 
motor, mulher, papel, pasta, 
pastel, perna, porco, porta, 
punhal, rapaz, relva, resto, 

rissol, rosto, sopa, tasca, tosco, 
tosta, verde

90%
uma resposta 

em branco
13 

paradigmas

berço, caldo, certo, lilás, mesa, 
parvo, peça, pedra, polvo, porto, 

posta, prazer, talher

estímulo associado a 
uma palavra-raiz não 
esperada (um caso no 

máximo)

5 
paradigmas

coral, farol, lençol, mês, pele

80%

no máximo duas 
respostas em 

branco

1 paradigma molde

estímulo associado a 
uma palavra-raiz não 
esperada (dois casos 

no máximo)

2 paradigmas salsa, testa

excluídos

3 respostas em branco 4 paradigmas
folga, malga, melro, 

voz

estímulo associado a uma 
palavra-raiz não esperada

13 
paradigmas

bola, colar, corda, feltro, 
gola, melga, noz, perto, 

polme, sesta, ser, torta, três

combinação de respostas 
não esperadas e de 

respostas em branco

6 
paradigmas

barba, costa, farnel, 
foz, mala, mar
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No que respeita aos paradigmas lexicais que obtiveram 100% de acerto (45 paradigmas), 

nenhum falante apresentou qualquer resposta em branco ou não esperada, ou seja, todos os 

estímulos foram associados à palavras-raiz esperada. 

Cerca de 18 paradigmas foram incorporados na categoria dos 90% de acerto, isto porque os 

falantes ou apresentaram uma resposta em branco numa das formas (13 paradigmas), como 

referido no critério 1.c, ou deram uma resposta não esperada (5 paradigmas), conforme o 

critério 1.d (ex.: coral, farol, lençol, mês, pele). 

Em relação ao grupo com um acerto de 80%, os falantes ou deram duas respostas em branco 

numa das formas (ex.: molde) ou deram respostas não esperadas (ex.: salsa, testa). De referir, 

ainda, que esta foi a categoria com menos paradigmas, três no total. 

Os restantes estímulos (relativos a 23 paradigmas) foram excluídos por uma das seguintes 

razões: (i) apresentação de três ou mais respostas em branco (ex.: folga, malva, melro, voz); 

(ii) existência de pelo menos um problema de identificação da palavra-raiz pretendida, ou seja, 

houve identificação com uma palavra-raiz possível e existente na língua portuguesa mas não a 

esperada (ex.: bola, colar, corda, feltro, gola, melga, noz, perto, polme, sesta, ser, três, torta); 

(iii) combinação de respostas em branco com respostas não esperadas (ex.: barba, costa, farnel, 

mala, foz, mar). No Quadro 7, apresentam-se os 23 paradigmas excluídos, a respectiva 

quantidade de respostas em branco e respostas não esperadas e a palavra-raiz a que foram 

associados por parte dos informantes. 

Observa-se que há paradigmas que apresentam um maior número de respostas não esperadas 

do que outros. Importa referir que, nos 23 paradigmas (equivalente a 84 estímulos, uma vez 

que alguns destes paradigmas só possuem duas formas associadas e não quatro), 43 estímulos 

provocaram dificuldades de associação à palavra-raiz. Os restantes 41 estímulos, por 

integrarem o mesmo paradigma, tiveram de ser eliminados. Por esse motivo, todos os 

estímulos, independentemente da razão da resposta não esperada, foram excluídos do teste de 
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aceitabilidade por se acreditar que, ao serem ouvidos, os falantes poderiam estar a aceitá-los 

mas associando-os a outro paradigma que não o esperado, comprometendo os resultados finais.  
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Estímulo 

ouvido 

Nº de respostas 

em branco 

Palavra-raiz 

esperada 

Nº de respostas 

não esperadas 

Resposta não 

esperada 

c[u]stinha - costa 1 custa 

c[u]stazinha 2 costa 1 custa 

c[u]rdazinha - costa 1 curda 

col[a]rinho 1 colar 2 colarinho 

col[ɐ]rinho - colar 7 colarinho 

b[u]lazinha - bola 4 bula 

b[ɐ]rbazinha 2 barba 1 barbie 

f[ɔ]zinha - foz 1 só 

f[u]zinha 7 foz 3 fuso/fuzilinha 

farn[ɨ]lzinho 2 farnel - - 

farn[ɨ]linho 1 farnel 2 farelo farol 

f[e]ltrinho 1 feltro - - 

f[ɨ]ltrinho 1 feltro 1 filtro 

f[ɨ]ltrozinho - feltro 3 filtro 

f[u]lgazinha 3 folga - - 

g[u]linha - gola 1 gula 

g[u]lazinha - gola 6 gula 

m[ɐ]lazinha 1 mala 1 mal 

m[ɐ]linha 2 mala 1 mal 

m[a]linha 1 mala 2 mal 

m[ɐ]lvinha 2 malva -  

m[ɐ]lvazinha 2 malva - - 

Estímulo 

ouvido 

Nº de respostas 

em branco 

Palavra-raiz 

esperada 

Nº de respostas 

não esperadas 

Resposta não 

esperada 

m[a]lvinha 3 malva - - 

m[a]rinho - mar 1 Mário 

m[ɐ]rinho 2 mar - - 

m[ɛ]lguinha 1 melga - - 

m[ɨ]lguinha 1 melga 3 melga 

m[ɨ]lgazinha 4 melga - - 

m[ɨ]lrozinho 3 melro - - 

n[u]zinha - noz 3 nua e uva 

p[ɨ]rtozinho - perto 3 preto 

p[ɨ]rtinho - perto 7 preto 

p[u]lmezinho 1 polme 1 polmo 

p[ɔ]lminho - polme 1 polmo 

p[u]lminho 2 polme 1 polmo 

s[e]rinho 2 ser - - 

s[ɨ]rinho 2 ser - - 

s[ɨ]rzinho 3 cerzir 2 - 

s[ɨ]stinha - cesta 2 - 

s[ɛ]stinha - festa 2 - 

t[u]rtinha 1 porta 1 - 

t[ɔ]rtinha - porta 3 - 

tr[ɨ]sinho - três 7 terço e a Teresa 

Quadro Quadro Quadro Quadro 7777    ––––    Todos os estímulos excluídos do teste de aceitabilidade



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

55 

3.2.3.2.3.2.3.2. TTTTESTE DE ACEITABILIDAESTE DE ACEITABILIDAESTE DE ACEITABILIDAESTE DE ACEITABILIDADEDEDEDE    

O teste de aceitabilidade foi criado para identificar como reagem os informantes 

seleccionados, falantes do PE (variante de Lisboa), à variação alofónica associada à vogal 

que é tónica na palavra-raiz e que surge como átona na sequência da adjunção dos sufixos    

-inh- e -zinh-. 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. MMMMATERIAL ATERIAL ATERIAL ATERIAL LLLLINGUÍSTICOINGUÍSTICOINGUÍSTICOINGUÍSTICO    

Relativamente ao material linguístico utilizado neste teste, foram seleccionados 252 

estímulos (66 paradigmas lexicais) dos originais 336 estímulos integrados no teste de 

validação de estímulos previamente efectuado.  

Apresentam-se, de seguida, as palavras-raiz organizadas em cinco grupos, constituídos com 

base na vogal presente na palavra-raiz e a alternância vocálica possível (vogal reduzida ou 

não reduzida), bem como o respectivo número de paradigmas lexicais seleccionados:  

i. o grupo 01 contém 16 palavras-raiz com a vogal /a/ e a alternância vocálica [a] / 

[ɐ]: m[a]lazinha, *m[ɐ]lazinha, *m[a]linha, m[ɐ]linha; 

ii. o grupo 02 contém 13 palavras-raiz com a vogal /e/ e a alternância vocálica [e] / 

[ɨ]: d[e]dozinho, *d[ɨ]dozinho, *d[e]dinho, d[ɨ]dinho; 

iii. o grupo 03 contém 13 palavras-raiz com a vogal /ɛ/ e a alternância vocálica [ɛ] / 

[ɨ]: p[ɛ]çazinha, *p[ɨ]çazinha, *p[ɛ]cinha, p[ɨ]cinha;  

iv. o grupo 04 contém 16 palavras-raiz com a vogal /ɔ/ e a alternância vocálica [ɔ] / 

[u]: b[ɔ]lazinha, *b[u]lazinha,*b[ɔ]linha, b[u]linha; 

v. o grupo 05 contém 8 palavras-raiz com a vogal /o/ e a alternância vocálica [o] / [u]: 

s[o]pazinha, *s[u]pazinha,*s[o]pinha, s[u]pinha. 

Foram adicionados os 80 estímulos distractores (usados no teste de validação), apresentando 
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o teste de aceitabilidade um total de 332 estímulos a serem ouvidos pelos informantes. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. IIIINFORMANTESNFORMANTESNFORMANTESNFORMANTES    

No teste de aceitabilidade, à semelhança do que foi efectuado para o teste de validação de 

dados, foram seleccionados 10 informantes, cinco para cada grupo, que apenas diferem na 

variável sociolinguística: o grupo A, o dos não linguistas, com licenciaturas em Publicidade e 

Marketing, Relações Públicas, Informática, Gestão Empresarial e o (ii) grupo B, o dos 

linguistas, com licenciatura ou mestrado. 

A experiência foi aplicada a informantes que reunissem as seguintes condições: 

i. falantes nativos de PE; 

ii. falantes do dialecto meridional; 

iii. residentes na área de Lisboa; 

iv. sem problemas de articulação e de audição; 

v. idades entre os 30 e os 45 anos; 

vi. formação académica superior; 

vii. sexo feminino. 

A fundamentação para a escolha das condições acima descritas foi apresentada na secção 

3.1.2. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. CCCCONDIÇÕES EXPERIMENTAONDIÇÕES EXPERIMENTAONDIÇÕES EXPERIMENTAONDIÇÕES EXPERIMENTAISISISIS    

Para a aplicação do teste de aceitabilidade, foi utilizado o programa E-PRIME 1.1.4.1 

(Psychology Software Tools Inc.), uma ferramenta que permite a montagem do modelo de 

teste a ser usado para a apresentação dos estímulos e a recolha e análise dos dados. O 
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programa permite que seja construído o procedimento para a sessão (com as características 

específicas para o teste) e possibilita que seja visível para os informantes apenas uma 

sequência de tipo PowerPoint com a seguinte estrutura: instruções do bloco de treino (slide 

01); folha em branco (slide 02); o estímulo acústico e a pergunta no ecrã (slide 03). Após a 

audição de uma determinada sequência de palavras, surge um slide de pausa (slide 04), para 

que o informante possa descansar. O esquema repete-se até ao final do teste. Por fim, surge 

um slide com agradecimento pela participação na experiência (slide 05). 

A pergunta inicial feita aos informantes foi a seguinte: “Aceita esta palavra como bem 

pronunciada por um falante de PE?”. No entanto, por questões de espaço e de rapidez, a 

pergunta nos slides surgia em formato truncado (“Aceita?”), à qual o informante respondia 

carregando ou na tecla destinada ao sim (tecla m) ou na tecla destinada ao não (tecla z). 

De seguida, dá-se a conhecer o procedimento criado para este teste específico. Para uma 

melhor compreensão, apresenta-se a Figura 6. 

1. Início 
a. Instruções para o Bloco de Treino 

i. Lista 1 
1. Lista A 

a. Grupo 01 
i. Palavras 01 

1. Folha em branco 
2. Estímulo acústico (ficheiro de som) 
3. Pergunta – aceita? 

ii. Pausa 
b. Instruções para o Bloco de Teste 

i. Lista 2 
1. Lista B 

a. Grupo 01 
i. Palavras 01 

1. Folha em branco 
2. Estímulo acústico (ficheiro de som) 
3. Pergunta – aceita? 

ii. Pausa 
2. Lista C 
3. Lista D 
4. Lista E 
5. Lista F 
6. Lista G 
7. Lista H 

2. Fim - Agradecimento 

Figura Figura Figura Figura 6666    ----    Procedimento criado para o teste de aceitabilidade no E-PRIME    

O teste consistiu na apresentação de um bloco de treino e de um bloco de teste, por esta 
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ordem. 

O bloco de treino era composto por uma lista_1 que reunia uma lista_A. A lista_A era 

composta pelo grupo_01, e este, por sua vez, constituído pela lista denominada palavras 01 

(neste caso, 10 palavras-alvo e 4 palavras distractoras) e três slides. Um slide continha uma 

folha em branco (imagem em branco), durante a apresentação dos quais eram emitidos os 

estímulos acústicos correspondentes às palavras contidas na lista palavras 01. Assim que o 

registo áudio terminasse surgia o slide com a pergunta. No fim do ciclo de palavras contidas 

em palavras 01, surgia uma pausa que desaparecia assim que o informante carregasse na 

tecla espaço, visualizando, em seguida, o bloco de teste. 

O bloco de teste consistia na mesma sequência apresentada no bloco de treino, com algumas 

diferenças. O bloco de teste era composto por uma lista_2 que reunia sete sublistas (de B a 

H). Dentro de cada uma delas, existia um grupo_02 composto pela lista palavras 02. O item 

palavra 02 consistia na apresentação de uma folha em branco (imagem em branco), durante a 

apresentação do qual era emitido o estímulo acústico correspondente às palavras contidas em 

palavras 02 (neste caso, 36 estímulos e 12 palavras distractoras), após o que surgia o slide 

com a pergunta. No fim do ciclo de 48 palavras, ocorria uma pausa, seguida de uma outra 

lista. Este processo repetia-se para todas as listas (C-H). 

A lista_2 do bloco de teste possuía, no seu interior, sete sublistas (de B a H). Estas eram 

apresentadas de forma aleatória18, tanto por informante como por grupo, para evitar efeitos 

de habituação. 

Cada lista de palavras (de 02 a 08) era composta por sete listas (três listas de 48 estímulos e 

11 distractores, e quatro listas de 47 estímulos e 12 distractores), numa ordem de 

                                              

18 Os estímulos foram misturados no programa Excel do Office através da função RAND [RAND 

()*(b-a)+a], que, após a selecção da lista de estímulos numa coluna, gera na coluna seguinte um 

número aleatório de 1 a 50. 
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apresentação de estímulos e listas que foi gerada aleatoriamente para cada informante. Além 

disso, para que os estímulos acústicos fossem devidamente associados à lista de palavras 

correspondente, foi necessário alterar a sua codificação no que concerne ao nome do ficheiro 

de som (de m[a]linha para malinha.wav). 

O grupo_02 (03 – 08) possuia a lista de palavras e a pausa correspondente, que surgia sempre 

no fim de cada grupo, para que o informante pudesse descansar o tempo que quisesse após 

48 estímulos. Foi também nesta secção que se definiu a estrutura que iria ser apresentada aos 

informantes e as características de cada subsecção.  

Sabendo que a hipótese de colocar a palavra gráfica no momento em que o informante 

ouvisse o estímulo acústico poderia condicionar as respostas, optou-se por colocar uma folha 

em branco como slide de fundo enquanto o registo áudio era emitido. Dado que todos os 

ficheiros de som possuiam no máximo dois segundos e o programa permitia fazer surgir de 

imediato um novo slide após o ficheiro de som, optou-se por um slide também em fundo 

branco contendo a pergunta (centrada horizontal e verticalmente, a letra preta fonte Courier 

New, tamanho 18) – Aceita? Ao surgir o slide da pergunta, eram activadas as seguintes 

funções: ACC, CRESP, RESP, RT, RTTIME, DurationError, OnsetDelay e OnsetTime. 

Assim que o informante activasse uma das teclas designadas para o efeito, surgia 

automaticamente uma nova folha branco e um novo ficheiro de som era emitido. 

Para melhor compreender o que significa cada função19, descrevem-se abaixo as 

especificidades das três funções relevantes para este estudo: 

i. CRESP – “Returns the correct response associated with the input collected by the 

object. This property is generally set internally according to the value in the 

                                              

19 Para compreender as outras funcionalidades, aconselha-se a consulta do manual do E-Prime 

(consultado a 23 de Novembro de 2009) disponível em: 

http://www.bgsu.edu/departments/psych/faculty/randers/e-prime/manuals/ReferenceGuide.pdf. 
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Correct field in the Response Options for an object, but may be set via script at 

run-time.” 

ii. RESP – “Returns the last (i.e., for single response input) or entire response (i.e., for 

multiple response input) collected by the object.” 

iii. RT – “Returns the reaction time of the last input collected by the input object, 

timed relative to the start of the input.” 

Ainda que tenha existido sempre uma conversa prévia com os informantes, durante a qual se 

explicava todo o procedimento do teste de aceitabilidade, foram-lhes fornecidas instruções 

escritas (iguais para ambos os blocos), que continham as seguintes instruções: 

i. a indicação da duração média do teste (entre 10 a 20 minutos); 

ii. a advertência de que iriam ouvir palavras isoladas e de que havia a possibilidade de 

ouvir palavras semelhantes ao longo do teste (para alertar os informantes de que 

não se tratava das mesmas palavras repetidas); 

iii. a explicação de que, após ouvirem a palavra, surgiria uma pergunta no ecrã, que 

tinha como respostas possíveis apenas sim (carregariam na tecla verde – m) ou não 

(carregariam na tecla vermelha – z);  

iv. o aviso de que deveriam carregar nas teclas somente depois de surgir a pergunta no 

ecrã;  

v. a recomendação de que deveriam ter sempre ambas as mãos sobre o teclado; 

vi. a informação de que, em caso de engano na resposta, deveriam prosseguir o teste;  

vii. a informação de que haveria sete intervalos que poderiam aproveitar para 

descansar. 

O teste de aceitabilidade foi realizado num ambiente isolado, geralmente numa divisão onde 

as janelas e portas estavam devidamente fechadas, sem aparelhos electrónicos ligados, 

estando presentes apenas o informante e a investigadora. A aplicação do teste de 

aceitabilidade foi iniciado depois de o informante estar sentado confortavelmente em frente 
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ao computador portátil (TravelMate 4233 WLMi com processador T5500) e com os 

auscultadores (Headphone USB HS-4080 TRUST) devidamente regulados para o volume 

confortável ao informante (à semelhança do que foi realizado para o teste de validação dos 

dados). Previamente, o informante preencheu uma ficha de participação onde se pedia que 

indicasse (i) o nome; (ii) a idade; (iii) a naturalidade e (iv) a profissão. Cada ficha tinha um 

campo para um código a ser atribuído pela investigadora. A experiência teve uma duração 

média de 20 minutos. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. TTTTRATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS RATAMENTO DOS DADOS     

Para o tratamento dos dados recolhidos durante a aplicação do teste de aceitabilidade, foi 

concebida outra base de dados - BD2 (cf. Anexo 7), através da utilização do programa Excel 

do Office 2007, mas mantendo a codificação e a estrutura da BD1 do teste de validação de 

estímulos. Alterando apenas as colunas relativas aos dados propriamente ditos. Assim, a BD2 

foi construída tendo em conta as seguintes colunas: 

i. o grupo inicial a que pertencem os estímulos: o G1, G2, G3, G4 e G5; 

ii. o paradigma lexical a que pertencem os estímulos, do número 1 ao 89; 

iii. o sufixo em causa, -inh- ou -zinh- (o número 1 para o sufixo -inh- e o número 2 

para o sufixo -zinh-); 

iv. a vogal-alvo presente no estímulo ouvido (V1 [e], V2 [ɛ], V3 [a], V4 [ɐ], V5 [ɨ], 

V6 [ɔ], V7 [o] e V8 [u]); 

v. a estrutura da Rima (CV (1), CV[ɾ] (2), CV[ʃ] (3), CV[ɫ] (4)); 

vi. a posição da Rima na palavra-raiz (11 para posição não final ou 22 para posição 

final); 

vii. o estímulo;  

viii. as respostas dadas pelos informantes (de 1 a 5, referentes ao conjunto dos não 

linguistas; de 6 a 10, para o conjunto dos linguistas). 
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Foram introduzidas na BD2 as respostas dadas pelos informantes, organizadas da seguinte 

forma, como exposto no Quadro 8. 

grupo paradigma sufixo vogal Rima posição Estímulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 1 3 4 11 s[a]lsinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 12 1 3 4 11 c[a]ldinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 13 1 3 3 22 cab[a]zinho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

Quadro Quadro Quadro Quadro 8888    ----    Exemplos para cada informante organizado da BD2    

Após a colocação dos valores relativos à resposta dada (sim ou não) para cada estímulo, 

procedeu-se à análise dos dados, apresentados, descritos e discutidos no capítulo seguinte. 



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

63 

4.4.4.4. AAAAPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃOPRESENTAÇÃO,,,,    DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    E DISCUSSÃOE DISCUSSÃOE DISCUSSÃOE DISCUSSÃO    DOS DADOSDOS DADOSDOS DADOSDOS DADOS    

O presente capítulo é dedicado à apresentação, descrição e discussão dos dados recolhidos no 

âmbito do projecto desenvolvido nesta tese e encontra-se dividido em duas secções: (i) em 

4.1, são apresentados e descritos os dados relativos aos aspectos morfológicos e fonológicos 

abordados na tese; (ii) em 4.2, é feito um sumário dos dados obtidos no teste de 

aceitabilidade, confrontando os resultados com as hipóteses colocadas em 2.4. 

4.1.4.1.4.1.4.1. AAAASPECTOS SPECTOS SPECTOS SPECTOS MMMMORFOLÓGORFOLÓGORFOLÓGORFOLÓGICOS E ICOS E ICOS E ICOS E FFFFONOLÓGICOS ONOLÓGICOS ONOLÓGICOS ONOLÓGICOS     

Nesta primeira secção, serão descritos os resultados por tipo de variável. As variáveis 

linguísticas em estudo são as seguintes:  

i. os sufixos -inh- e -zinh- (ex.: c[a]sazinha, *c[ɐ]sazinha,*c[a]sinha, c[ɐ]sinha), com 

manipulação da qualidade da vogal que é tónica na palavra-raiz; 

ii. a qualidade vocálica da vogal-alvo, que é tónica na palavra-raiz (/a, e, ɛ, ɔ, o/); 

iii. a estrutura da Rima em que se encontra a vogal que sofre ou não redução quando 

lhe é adjungido o sufixo (ex.: Rima não ramificada: casa e Rima ramificada: pasta, 

carta, salsa (VC – Rima ramificada)); 

iv. a posição da sílaba com Rima ramificada na palavra-raiz (ex.: pa[ʃ]ta, ca[ɾ]ta, 

sa[ɫ]sa (posição não final) e chinê[ʃ], colhe[ɾ], faro[ɫ] (posição final)). 

Nesta secção, cada estímulo constante do teste de aceitabilidade apresentado aos informantes 

será analisado tendo por base as respostas dadas, tenham elas sido as esperadas (redução 

vocálica com -inh-; ausência de redução vocálica com -zinh-) ou não, conforme o que é 

predito na literatura sobre o assunto (cf. 2.2). Tal como foi referido anteriormente, o teste de 

aceitabilidade é composto por 252 estímulos apresentados a 10 informantes, o que 

corresponde a 2520 respostas em análise. 
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Para a apresentação e descrição dos dados, decidiu-se criar, nesta secção, uma subsecção 

para cada variável (ou conjunto de variáveis) em estudo, incluindo-se gráficos e tabelas para 

apresentar os dados recolhidos. Para o efeito, foram estabelecidos os seguintes critérios: 

i. os gráficos apresentam os resultados globais dos 10 informantes, sem diferenças 

por grupo ou por informante.  

ii. as tabelas apresentam os resultados (percentuais) individuais organizados por grupo 

de informantes (identificados de acordo com o número atribuído a cada um deles 

em função da ordem das recolhas). As colunas com a designação M são referentes 

às médias de cada grupo para cada estrutura em análise. 

iii. Embora não tenham sido aplicados testes de significância, para efeitos de diferença 

entre grupos, considerou-se que um valor diferencial de 10% poderá indiciar 

diferentes comportamentos. 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. TTTTIPO DE SUFIXOIPO DE SUFIXOIPO DE SUFIXOIPO DE SUFIXO    

Em diversos trabalhos (cf. 2.2 e 2.3), é referido que as palavras derivadas com o sufixo -inh- 

implicam a redução de vogal que é tónica na palavra-raiz e que as palavras com o sufixo      

-zinh- bloqueiam essa redução vocálica. Desta forma, para os estímulos que possuem vogal 

reduzida seguida do sufixo -inh-, bem como para os estímulos que possuam vogal não 

reduzida seguida do sufixo -zinh-, esperar-se-iam 100% de respostas sim, enquanto que, para 

os estímulos que possuem vogal não reduzida seguida de -inh- e para os estímulos que 

possuem vogal reduzida seguida do sufixo -zinh-, esperar-se-iam 100% de respostas não. 

Ainda que nesta secção se estude o impacto da variável tipo de sufixo na aceitabilidade da 

qualidade da vogal, que é tónica na palavra-raiz (reduzida ou não), é de salientar que os 

resultados apresentados nos seguintes gráficos e tabelas contêm todas as estruturas 

envolvidas analisadas no estudo: (i) as vogais com diferentes qualidades vocálicas, (ii) os 

diferentes tipos de Rima e (iii) as posições final e não final da Rima na palavra-raiz. 
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Os gráficos 1 e 2 mostram, em termos percentuais, a distribuição das respostas dadas pelos 

informantes no teste de aceitabilidade aplicado. O 

reduzida + -inh-] e [V não reduzida + 

sim. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111----    Respostas 

Neste gráfico, verifica-se que

para a estrutura [V reduzida + 

+-zinh-], com 88%. Estes valores revelam

taxa esperada de 100%, em ambas as estruturas.

O Gráfico 2 contém, também, duas estrutu

-zinh-]), esperando-se, para todos os estímulos, 100% de respostas 

GráficoGráficoGráficoGráfico    2222    ––––    Respostas 

Neste gráfico, verifica-se um total de 46% de respostas negativas para [V não reduzida +

-inh-] e um total de 87% de respostas negativas para [V reduzida + 

V reduzida 

V não reduzida 

V não reduzida 

V reduzida 
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informantes no teste de aceitabilidade aplicado. O Gráfico 1 contém duas estruturas ([V 

] e [V não reduzida + -zinh-]), para as quais se espera 100% de respostas 

Respostas sim para [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + 

se que cerca de 87% de respostas estão de acordo com o esperado 

ra [V reduzida + -inh-]. Valor idêntico ocorre para a estrutura [V não reduzida 

com 88%. Estes valores revelam-se muito próximos entre si, mas sem atingirem a

taxa esperada de 100%, em ambas as estruturas. 

2 contém, também, duas estruturas ([V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + 

se, para todos os estímulos, 100% de respostas não. 

Respostas não para [V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + 

um total de 46% de respostas negativas para [V não reduzida +
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Os gráficos 1 e 2 mostram, em termos percentuais, a distribuição das respostas dadas pelos 

1 contém duas estruturas ([V 

para as quais se espera 100% de respostas 

 

] e [V não reduzida + -zinh-]    

87% de respostas estão de acordo com o esperado 

]. Valor idêntico ocorre para a estrutura [V não reduzida 

mas sem atingirem a 

] e [V reduzida +     

 

] e [V reduzida + -zinh-]    

um total de 46% de respostas negativas para [V não reduzida +    

-]. Regista-se uma 

100%
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diferença evidente de valores entre as estruturas - cerca de 40% -, sendo o comportamento 

nas respostas dadas pelos informantes aos estímulos do tipo [V não reduzida + -inh-] o mais 

inesperado, face ao que é predito na literatura. 

Nos Gráficos 1 e 2, verifica-se que a estrutura [V não reduzida + -inh-] é a que apresenta 

respostas mais distantes do comportamento esperado. Relativamente às outras três estruturas, 

nenhuma alcança a taxa de respostas que a literatura sobre o assunto faz esperar, situando-se 

os valores acima dos 85%. 

A Tabela 1 apresenta, discriminadamente, as respostas dos 10 informantes (divididas em 

grupo A, os não linguistas, e grupo B, os linguistas), correspondentes aos dados apresentados 

globalmente nos Gráficos 1 e 2.  

 Grupo A (não linguistas)  Grupo B (linguistas)  

    1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

    % % % % % % % % % % % % 

(resposta sim)             

V reduzida + -inh-  89 92 86 73 92 86 98 86 85 88 74 86 

V não reduzida + -zinh- 55 97 98 98 100 90 98 82 95 98 53 85 

(resposta não)             

V não reduzida + -inh-  41 61 27 55 17 40 48 61 42 39 68 52 

V reduzida + -zinh- 72 93 77 97 88 85 93 95 90 77 87 88 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1111    ––––    Valores percentuais para tipo de sufixo    

Uma leitura que tenha em consideração os valores globais consoante as variáveis em análise 

(neste caso, em particular o impacto do tipo de sufixo na qualidade da vogal-alvo) permite 

verificar que ambos os grupos têm comportamentos semelhantes: (i) a estrutura [V reduzida 

+ -inh-] é a única em que ambos os grupos se comportam exactamente da mesma forma, 

apresentando ambos o valor de 86%; (ii) as estruturas [V não reduzida + -zinh-] e [V 

reduzida + -zinh-], apresentam um comportamento relativamente homogéneo, com uma taxa 

situada acima dos 85%, mas sem nunca obterem 100%, como esperado; (iii) a estrutura 

menos estável é [V não reduzida + -inh-], com valores médios de 40% e 52%, para os 
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grupos A e B, respectivamente.  

O grupo A apresenta valores individuais médios de respostas esperadas entre os 64% e os 

86%, enquanto que o grupo B apresenta valores entre os 71% e os 84%. O valor máximo de 

respostas esperadas foi atingido pelo informante 2, que, no total de 252 estímulos, identificou 

conforme o esperado 216 estímulos (valor médio de 86%); o valor mínimo de respostas deste 

tipo foi atingido pelo informante 1, com 161 respostas esperadas no total (valor médio de 

64%). 

Sucintamente, para a variável tipo de sufixo, parece haver indícios de que a estrutura [V não 

reduzida + -inh-] tem, nesta amostra, um comportamento menos estável em comparação 

com os dados obtidos para as outras estruturas em estudo, ainda que nenhuma das três 

obtenha 100% de respostas positivas e negativas, como refere a literatura, ou seja, os 

informantes preferirem estruturas em que -zinh- bloqueia sistematicamente a elevação e 

centralização da vogal tónica da palavra-raiz e, estruturas em que -inh- implica sempre a 

activação do referido processo. 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. QQQQUALIDADE VOCÁLICA UALIDADE VOCÁLICA UALIDADE VOCÁLICA UALIDADE VOCÁLICA     

Nesta secção, pretende-se observar o comportamento dos informantes relativamente à 

qualidade vocálica, que é tónica na palavra-raiz, aquando da adjunção dos sufixos 

diminutivos em foco. Para tal, foram estabelecidos cinco grupos de acordo com a vogal 

fonológica presente (/a, e, ɛ, ɔ, o/) na posição tónica na palavra-raiz e com a possibilidade de 

a produção ser de vogal reduzida ou não reduzida, em função do sufixo adjungido.  

Ainda que, nesta secção, se estude em particular a variável qualidade vocálica, é de 

relembrar que os resultados apresentados nos seguintes gráficos e tabelas contêm todas as 

estruturas analisadas no estudo: (i) as vogais com diferentes qualidades vocálicas, (ii) os 

diferentes tipos de Rima (iii) e as duas posições da Rima que domina a vogal-alvo na 
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palavra. No entanto, será dado enfoque apenas à relação entre o sufixo e o tipo de vogal

alvo. Tal como foi referido anteriormente, o teste de aceitabilidade é composto por 252

estímulos apresentados a 10 informantes (num total de 2520 respostas em análise). 

4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1. AAAALTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA 

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica 

estímulos apresentados em 16 paradigmas lexicais. O 

todas as respostas de todos os informantes para duas 

não reduzida + -zinh-]), esperando

coluna, e para [a], na segunda coluna.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333    

Neste gráfico, verifica-se um total de

+ -inh-] e um total de 82% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

significa que não foi alcançada a taxa de 100% esperada, tendo a estrutura [V reduzida + 

-inh-] um resultado mais elevado em 

O Gráfico 4 contém informação relativa a todas as respostas de 

duas estruturas ([V não reduzida + 

respostas negativas para [a],
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palavra. No entanto, será dado enfoque apenas à relação entre o sufixo e o tipo de vogal

alvo. Tal como foi referido anteriormente, o teste de aceitabilidade é composto por 252

estímulos apresentados a 10 informantes (num total de 2520 respostas em análise). 

LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA AAAALOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA [[[[a] / [a] / [a] / [a] / [ɐɐɐɐ]]]]    

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica [a] / [ɐ] 

estímulos apresentados em 16 paradigmas lexicais. O Gráfico 3 contém informação relativa a 

todas as respostas de todos os informantes para duas estruturas ([V reduzida + 

]), esperando-se 100% de respostas positivas para [

coluna, e para [a], na segunda coluna. 

    ––––    Respostas sim para [[ɐ] + -inh-] e [[a] + -zinh-]    

se um total de cerca de 93% de respostas esperadas para [V reduzida 

] e um total de 82% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

significa que não foi alcançada a taxa de 100% esperada, tendo a estrutura [V reduzida + 

] um resultado mais elevado em 11% do que a estrutura [V não reduzida + 

informação relativa a todas as respostas de todos os informantes para

duas estruturas ([V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + -zinh-]), esperando

[a], na primeira coluna, e para [ɐ], na segunda coluna
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444    

Neste gráfico, verifica-se um total de 76% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

-inh-] e um total de 87% de respostas esperadas p

No caso de alternância alofónica 
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respostas esperadas. 

A Tabela 2 apresenta, discriminadamente, as respostas dos 10 informantes (divididas em 
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Na Tabela 2, verifica-se que ambos os grupos têm

estruturas [V reduzida + 

ambos os casos mas em direcções opostas. Na estrutura [V reduzida + 
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    ––––    Respostas não para [[a] + -inh-] e [[ɐ] + -zinh-]    

se um total de 76% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

] e um total de 87% de respostas esperadas para [V reduzida + -zinh-]. 

No caso de alternância alofónica [a]/[ɐ] (Gráficos 3 e 4), verifica-se que apenas a estrutura 

para [V não reduzida + -inh-] apresenta respostas mais distantes do comportamento 

esperado. Relativamente às outras três estruturas, nenhuma das estruturas alcança 

2 apresenta, discriminadamente, as respostas dos 10 informantes (divididas em 

grupo A e grupo B) correspondentes aos dados apresentados globalmente nos 

GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)

1 2 3 4 5 M 6 7 8 

% % % % % % % % % 

         

100 100 94 87 100 96 94 87 100 

31 100 100 92 100 85 100 61 85 

         

56 81 62 94 36 66 87 87 69 

77 85 62 100 85 82 100 100 100 

Tabela Tabela Tabela Tabela 2222    ––––    Valores percentuais para o grupo [a]/[ɐ]    

se que ambos os grupos têm comportamentos semelhantes 

V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + -zinh-], com diferença de 6% em 

ambos os casos mas em direcções opostas. Na estrutura [V reduzida + -zinh
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se um total de 76% de respostas esperadas para [V não reduzida +    

].  

se que apenas a estrutura 

] apresenta respostas mais distantes do comportamento 

enhuma das estruturas alcança 100% de 

2 apresenta, discriminadamente, as respostas dos 10 informantes (divididas em 

grupo A e grupo B) correspondentes aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 3 e 4.  

GRUPO B (linguistas)  

9 10 M 

% % % 

   

81 87 90 

100 46 79 

   

87 94 85 

69 92 92 

comportamentos semelhantes para as 

diferença de 6% em 

zinh-], a diferença é 

100%
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de 10%. Contrariamente, a estrutura [V não reduzida + -inh-] é aquela em que os grupos se 

distinguem, apresentando uma média de 66% no grupo A e de 85% para o grupo B, com 

diferença de 19%.  

Se observarmos os valores individuais, os informantes têm um comportamento global 

homogéneo para a estrutura [V reduzida + -zinh-]. Para [V não reduzida + -zinh-], no 

grupo A, os resultados são tendencialmente homogéneos, se exceptuarmos o informante 1. 

Destaque-se, ainda, a homegeneidade tendencial do Grupo B nas estruturas [V não reduzida 

+ -inh-] e [V reduzida + -zinh-]. 

De um modo geral, na Tabela 2, num total de 40 respostas, em 13 destas, sete informantes 

tiveram uma taxa de 100%, ou seja, estes informantes responderam conforme o esperado na 

totalidade aos estímulos apresentados. Em termos individuais, destacam-se os valores de 

31% no informante 1 e de 36% no informante 5.  

Individualmente, o valor máximo de respostas esperadas foi atingido pelo informante 6, que, 

no total de 252 estímulos, identificou conforme o esperado 240 estímulos (valor médio de 

95%); o valor mínimo de respostas foi atingido pelo informante 1, com 164 respostas 

esperadas no total (valor médio de 66%). 

4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2. AAAALTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA AAAALOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA [e] / [[e] / [[e] / [[e] / [ɨɨɨɨ]]]]        

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica [e]/[ɨ] corresponde a 48 

estímulos apresentados em 13 paradigmas lexicais. Os Gráficos 5 e 6 apresentam, em termos 

percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes. 

O Gráfico 5 contém duas estruturas [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + -zinh-], para 

as quais se espera 100% de respostas positivas. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555

Neste gráfico, verifica-se um to

e um total de 87% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

uma vez mais, os 100% esperados.

O Gráfico 6 contém duas estruturas

as quais se espera 100% de respostas negativas.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666

Neste gráfico, verifica-se apenas um total de 47% de respostas esperadas para [V não 

reduzida + -inh-], que contrasta com um total de 91% de respostas esperadas para [V 

reduzida + -zinh-].  

Observa-se que o Gráfico 

87%, ao passo que o Gráfico

estrutura [V não reduzida + 

esta estrutura, contrasta com a estrutura

V reduzida [ɨ] + 

V não reduzida [e] + 

V não reduzida [e] + 

V reduzida  [ɨ] + -zinh
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5555    ––––    Respostas sim para [[ɨ] + -inh-] e [[e] + -zinh-]    

se um total de 85% de respostas esperadas para [V reduzida + 

e um total de 87% de respostas esperadas para [V não reduzida + -zinh-], não se atingindo, 

uma vez mais, os 100% esperados. 

estruturas [V não reduzida + -inh-] e [V reduzid

as quais se espera 100% de respostas negativas. 

6666    ––––    Respostas não para [[e]+ -inh-] e [[ɨ]+ -zinh-]    

se apenas um total de 47% de respostas esperadas para [V não 

], que contrasta com um total de 91% de respostas esperadas para [V 

 5 apresenta valores globais muito próximos, entre os 85% e os 

Gráfico 6 evidencia valores mais distantes entre si, nomeadamente, a 

estrutura [V não reduzida + -inh-], com resultados que revelam instabilidade nas respostas a 

esta estrutura, contrasta com a estrutura [V reduzida + -zinh-], que apresenta o resultado 

85%

87%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida [ɨ] + -inh- d[ɨ]dinho

V não reduzida [e] + -zinh- d[e]dozinho

47%

91%

0% 20% 40% 60% 80%

V não reduzida [e] + -inh- d[e]dinho

zinh- d[ɨ]dozinho 
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tal de 85% de respostas esperadas para [V reduzida + -inh-] 

], não se atingindo, 

] e [V reduzida + -zinh-], para 

 

se apenas um total de 47% de respostas esperadas para [V não 

], que contrasta com um total de 91% de respostas esperadas para [V 

uito próximos, entre os 85% e os 

6 evidencia valores mais distantes entre si, nomeadamente, a 

], com resultados que revelam instabilidade nas respostas a 

], que apresenta o resultado 

100%

100%
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global mais próximo dos 100%, de entre os quatro valores (Gráficos 5 e 6). Nestes gráficos, 

verifica-se que a estrutura [V não reduzida + -inh-] é a que apresenta um número de 

respostas mais distante do esperado. Relativamente às outras três estruturas, estas apresentam 

valores médios próximos, entre os 85% e os 91%. Nenhuma das estruturas alcança a taxa de 

100%, quer positiva, quer negativa, esperada em função do que é referido na literatura (       

-zinh- bloqueia sistematicamente a elevação e centralização da vogal tónica da palavra-raiz, 

sendo que -inh- implica sempre a activação do referido processo). 

A Tabela 3 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A e grupo B) 

correspondentes aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 5 e 6.  

 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

 % % % % % % % % % % % % 

(resposta sim)             

V reduzida + -inh- 77 100 77 69 92 83 100 85 85 85 77 86 

V não reduzida + -zinh- 45 91 100 100 100 87 100 91 100 91 55 87 

(resposta não)             

V não reduzida + -inh- 46 69 15 46 15 38 54 69 38 15 100 55 

V reduzida + -zinh- 73 100 82 100 91 89 100 91 91 100 82 93 

Tabela Tabela Tabela Tabela 3333    ––––    Valores percentuais para o grupo [e]/[ɨ]    

Pela leitura desta tabela, é possível verificar que ambos os grupos apresentam médias de 

respostas próximas, com comportamentos semelhantes nas quatro estruturas em avaliação.  

Uma leitura que tenha em consideração os valores médios permitirá verificar que a estrutura 

[V não reduzida + -inh-] apresenta os valores mais baixos (38% e 55%, para o grupo A e 

grupo B, respectivamente), sendo nesta estrutura que a diferença entre os dois grupos é mais 

clara (diferença de 17%). Nas três restantes estruturas, os valores são elevados e próximos 

entre os dois grupos: 3% de diferença para [V reduzida + -inh-]; valores iguais para [V não 

reduzida + -zinh-]; 4% de diferença para [V reduzida + -zinh-]. 

Observando os valores individuais por estrutura, verifica-se que a estrutura com valores mais 
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heterogéneos é [V não reduzida + 

mais baixos. A homogeneidade na estrutura [V não reduzida + 

pelos informantes 1 e 10. 

Sobre a variação individual, refira

pelo informante 2, que, no total de 252 estímulos, identificou conforme o esperado 227 

estímulos (valor médio de 90%); o valor mínimo de respostas foi atingido pelo info

com 152 respostas esperadas no total (valor médio de 60%).

4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3. AAAALTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA 

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica 

estímulos apresentados em 13 paradigmas lexicais. Os 

percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes.

O Gráfico 7 contém duas estruturas

as quais se espera, para todos os estímulos, a resposta positiva.

GráfiGráfiGráfiGráfico co co co 7777

Neste gráfico, verifica-se um total de respostas esperadas de 81% para [V reduzida + 

e de 88% para [V não reduzida + 

ambas as estruturas, mas o comportamento dos informa

é predito na literatura. 

V reduzida [ɨ] + 

V não reduzida [ɛ] + 
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heterogéneos é [V não reduzida + -inh-], para a qual se registam, globalmente, os valores 

mais baixos. A homogeneidade na estrutura [V não reduzida + -zinh-] apenas é quebrada 

variação individual, refira-se que o valor máximo de respostas esperadas foi atingido 

pelo informante 2, que, no total de 252 estímulos, identificou conforme o esperado 227 

estímulos (valor médio de 90%); o valor mínimo de respostas foi atingido pelo info

com 152 respostas esperadas no total (valor médio de 60%). 

LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA AAAALOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA [[[[ɛɛɛɛ] / [] / [] / [] / [ɨɨɨɨ]]]]    

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica [ɛ]/[ɨ] corresponde a 52 

estímulos apresentados em 13 paradigmas lexicais. Os Gráficos 7 e 8 apresentam, em termos 

percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes. 

estruturas [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + 

as quais se espera, para todos os estímulos, a resposta positiva. 

7777    ––––    Respostas sim para [[ɨ] + -inh-] e [[ɛ]+ -zinh-]    

se um total de respostas esperadas de 81% para [V reduzida + 

e de 88% para [V não reduzida + -zinh-]. Uma vez mais, os valores são próximos para 

ambas as estruturas, mas o comportamento dos informantes não é, em termos globais, o que 

81%

88%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida [ɨ] + -inh- p[ɨ]cinha

V não reduzida [ɛ] + -zinh- p[ɛ]çazinha
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], para a qual se registam, globalmente, os valores 

] apenas é quebrada 

se que o valor máximo de respostas esperadas foi atingido 

pelo informante 2, que, no total de 252 estímulos, identificou conforme o esperado 227 

estímulos (valor médio de 90%); o valor mínimo de respostas foi atingido pelo informante 1, 

corresponde a 52 

presentam, em termos 

] e [V não reduzida + -zinh-], para 

 

se um total de respostas esperadas de 81% para [V reduzida + -inh-] 

]. Uma vez mais, os valores são próximos para 

ntes não é, em termos globais, o que 

100%
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O Gráfico 8 contém duas estruturas

para as quais se espera que, para todos os estímulos, a resposta seja negativa.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888

Neste gráfico, verifica-se um total de 40% de respostas para [V não reduzida + 

92% de respostas para [V reduzida + 

estruturas. 

Nos Gráficos 7 e 8, verifica

número de respostas mais distante do esperado. Quanto às outras três estruturas, estas

apresentam valores entre os 81% e os 92%. Nenhuma das 

quer positiva, quer negativa

A Tabela 4 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A e grupo B) 

correspondentes aos dados apresentados globalmente nos 

 

 

 

(resposta sim) 

V reduzida + -inh- 

V não reduzida + -zinh- 

(resposta não) 

V não reduzida + -inh- 

V reduzida + -zinh- 

Tabela Tabela Tabela Tabela 

V não reduzida [ɛ] + 

V reduzida  [ɨ] + -zinh
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estruturas ([V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + 

para as quais se espera que, para todos os estímulos, a resposta seja negativa.

8888    ––––    Respostas não para [[ɛ]+ -inh-] e [[ɨ]+ -zinh-]    

se um total de 40% de respostas para [V não reduzida + 

92% de respostas para [V reduzida + -zinh-], com uma diferença nítida entre as duas 

s 7 e 8, verifica-se que a estrutura [V não reduzida + -inh-] é a que apresenta o 

número de respostas mais distante do esperado. Quanto às outras três estruturas, estas

apresentam valores entre os 81% e os 92%. Nenhuma das estruturas alcança a taxa

quer positiva, quer negativa, de 100%, conforme é referido na literatura. 

4 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A e grupo B) 

correspondentes aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 7 e 8.  

GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)

1 2 3 4 5 M 6 7 8 

% % % % % % % % % %

         

85 92 77 62 85 80 100 77 69 92

69 92 92 100 100 91 100 77 100 100

         

38 54 15 31 38 35 38 54 23 31

77 100 85 92 92 89 100 100 92 85

Tabela Tabela Tabela Tabela 4444    ––––    Valores percentuais para o grupo [ɛ]/[ɨ]    

40%

92%

0% 20% 40% 60% 80%

V não reduzida [ɛ] + -inh- p[ɛ]cinha

zinh- p[ɨ]çazinha 
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] e [V reduzida + -zinh-]), 

para as quais se espera que, para todos os estímulos, a resposta seja negativa. 

 

se um total de 40% de respostas para [V não reduzida + -inh-] e de 

], com uma diferença nítida entre as duas 

] é a que apresenta o 

número de respostas mais distante do esperado. Quanto às outras três estruturas, estas 

alcança a taxa esperada, 

4 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A e grupo B) 

GRUPO B (linguistas)  

9 10 M 

% % % 

   

92 69 81 

100 54 86 

   

31 77 45 

85 100 95 

92%

100%
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Na Tabela 4, verifica-se que os grupos A e B apresentam, em termos médios, valores de 

respostas esperadas próximos entre si. Quanto aos valores mais próximos dos 100%, o grupo 

A alcança os 91% na estrutura [V não reduzida + -zinh-] e o grupo B atinge 95% na 

estrutura [V reduzida + -zinh-].  

A estrutura que apresenta valores mais distantes do esperado é [V não reduzida + -inh-], 

com 35% no grupo A e 45% no grupo B. É, evidentemente, nesta estrutura que os 

informantes apresentaram valores individuais mais baixos, entre os 15% (informante 3) e os 

77% (informante 10). As restantes estruturas apresentam valores próximos para os dois 

grupos, com diferenças de 6%, no máximo.  

Individualmente, o valor máximo de respostas esperadas foi atingido pelos informantes 2 e 6, 

que, no total de 252 estímulos, identificaram conforme o esperado 214 estímulos (valor 

médio de 85%); o valor mínimo de respostas foi atingido pelos informantes 1 e 3, com 168 

respostas esperadas no total (valor médio de 67%). 

4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4. AAAALTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA AAAALOFÓNLOFÓNLOFÓNLOFÓNICA ICA ICA ICA [[[[ƆƆƆƆ] / [] / [] / [] / [UUUU]]]]    

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica [ɔ]/[u] corresponde a 62 

estímulos apresentados em 16 paradigmas lexicais. Os Gráficos 9 e 10 apresentam, em 

termos percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes. 

O Gráfico 9 contém duas estruturas [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + -zinh-], para 

as quais se espera que a resposta seja sempre positiva. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 9999

Neste gráfico, verifica-se um total de 81% de respostas esperadas para [V reduzida + 

e um total de 94% de respostas esperadas para [V não reduzida + 

O Gráfico 10 contém duas 

para as quais se espera que a resposta seja sempre negativa.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 10101010

Neste gráfico, verifica-se um total de 30% de respostas para [V não reduzida + 

total de 94% de respostas para [V reduzida + 

esperada, quer positiva, quer negativa, de 10

de resultados obtidos para as duas estruturas presentes no 

A Tabela 5 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A, contendo os 

informantes 1 a 5, e o grupo B, contendo os info

apresentados globalmente nos 

referentes às médias de cada grupo para cada estrutura em análise. 

V reduzida [u] + 

V não reduzida [ɔ] + 

V não reduzida [ɔ] + 

V reduzida  [u] + -zinh
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9999    ––––    Respostas sim para [[u]+ -inh-] e [[ɔ] + -zinh-]    

se um total de 81% de respostas esperadas para [V reduzida + 

e um total de 94% de respostas esperadas para [V não reduzida + -zinh-]. 

10 contém duas estruturas, [V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + 

que a resposta seja sempre negativa. 

10101010    ––––    Respostas não para [[ɔ]+ -inh-] e [[u] + -zinh-]    

se um total de 30% de respostas para [V não reduzida + 

total de 94% de respostas para [V reduzida + -zinh-]. Nenhuma das estruturas

esperada, quer positiva, quer negativa, de 100%. Salienta-se, no entanto, a enorme assimetria 

de resultados obtidos para as duas estruturas presentes no Gráfico 10. 

5 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A, contendo os 

informantes 1 a 5, e o grupo B, contendo os informantes 6 a 10) correspondentes aos dados 

apresentados globalmente nos Gráficos 9 e 10. As colunas com a designação 

referentes às médias de cada grupo para cada estrutura em análise.  

81%

94%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida [u] + -inh- c[u]pinho

V não reduzida [ɔ] + -zinh- c[ɔ]pozinho

30%

94%

0% 20% 40% 60% 80%

V não reduzida [ɔ] + -inh- c[ɔ]pinho

zinh- c[u]pozinho 
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se um total de 81% de respostas esperadas para [V reduzida + -inh-] 

] e [V reduzida + -zinh-], 

 

    

se um total de 30% de respostas para [V não reduzida + -inh-] e um 

estruturas alcança a taxa 

se, no entanto, a enorme assimetria 

5 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A, contendo os 

rmantes 6 a 10) correspondentes aos dados 

s 9 e 10. As colunas com a designação M são 

94%

100%

94%

100%
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 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

 % % % % % % % % % % % % 

(resposta sim)             

V reduzida + -inh-  88 94 94 69 94 88 100 100 87 87 75 89 

V não reduzida + -zinh- 60 100 100 100 100 92 100 93 93 100 40 85 

(resposta não)             

V não reduzida + -inh-  38 37 19 63 0 31 25 38 44 19 25 30 

V reduzida + -zinh-  53 87 73 93 80 77 73 87 80 60 67 73 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555    ––––    Valores percentuais para o grupo [ɔ]/[u]    

Pela leitura desta tabela, é possível verificar que o grupo A e o grupo B apresentam valores 

médios para as estruturas muito próximos entre si. Apura-se que a estrutura que mais se 

distancia do esperado é a estrutura [V não reduzida + -inh-]; ambos os grupos se comportam 

da mesma forma, apresentando ambos os valores de cerca de 30%. Nas restantes estruturas, 

os valores de ambos os grupos situam-se entre os 88% e os 89% na estrutura [V reduzida + 

-inh-], entre os 92% e os 85% na estrutura [V não reduzida + -zinh-] e, por fim, na estrutura 

[V reduzida + -zinh-], entre os 77% e os 73% para os grupos A e B, respectivamente. 

Observados os valores individuais por estrutura, verifica-se que os mais heterogéneos se 

registam na estrutura [V não reduzida + -inh-] do grupo A. As restantes estruturas têm 

valores globalmente homogéneos, embora se destaquem os valores dos informantes 1 e 10 

para a estrutura [V não reduzida + -zinh-]. 

O valor máximo de respostas esperadas foi atingido pelo informante 4, que identificou 

conforme o esperado em 81% dos casos (204 estímulos em 252 estímulos); o valor mínimo 

de respostas esperadas foi atingido pelo informante 10, com 52% (131 estímulos em 252).  

4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5. AAAALTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA LTERNÂNCIA AAAALOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA LOFÓNICA [[[[OOOO]]]]    ////    [[[[UUUU]]]]        

O grupo de palavras no qual se manipula a variação alofónica [o]/[u] corresponde a 52 

estímulos apresentados em 13 paradigmas lexicais. Os Gráficos 11 e 12 apresentam, em 
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termos percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes.

O Gráfico 11 contém duas 

para as quais se espera que a resposta seja sempre positiva.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11111111

Neste gráfico, verifica-se um total de 89% de respostas esperadas par

e para [V não reduzida + -zinh

O Gráfico 12 contém duas 

para as quais se espera sempre resposta negativa.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 12121212

Neste gráfico, verifica-se um total de 31% de respostas para [V não reduzida + 

que contrasta com 75% de respostas para [V reduzida + 

Nos Gráficos 11 e 12, verifica

relativamente às restantes por apresentar o valor de respostas esperadas mais distante, com 

V reduzida [u] + 

V não reduzida [o] + 

V não reduzida [o] + 

V reduzida  [u] + -
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termos percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes.

11 contém duas estruturas, [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida + 

para as quais se espera que a resposta seja sempre positiva. 

11111111    ––––    Respostas sim para [[u]+ -inh-] e [[o]+ -zinh-]    

se um total de 89% de respostas esperadas para [V reduzida + 

-zinh-]. 

12 contém duas estruturas, [V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + 

para as quais se espera sempre resposta negativa. 

12121212    ----    Respostas não para [[o]+ -inh-] e [[u]+ -zinh-]    

se um total de 31% de respostas para [V não reduzida + 

75% de respostas para [V reduzida + -zinh-]. 

s 11 e 12, verifica-se que a estrutura [V não reduzida + 

relativamente às restantes por apresentar o valor de respostas esperadas mais distante, com 

89%

89%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida [u] + -inh- s[u]pinha

V não reduzida [o] + -zinh- s[o]pazinha

31%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

V não reduzida [o] + -inh- s[o]pinha

-zinh- s[u]pazinha
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termos percentuais, a distribuição das respostas realizadas pelos informantes. 

] e [V não reduzida + -zinh-], 

 

a [V reduzida + -inh-] 

] e [V reduzida + -zinh-], 

 

se um total de 31% de respostas para [V não reduzida + -inh-], valor 

se que a estrutura [V não reduzida + -inh-] se destaca 

relativamente às restantes por apresentar o valor de respostas esperadas mais distante, com 

100%

100%
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31%. As restantes três estruturas apresentam valores entre os 75% e os 89%. Refira-se que 

nenhuma das estruturas alcança os 100%, quer positiva, quer negativa, conforme predito pela 

literatura relevante. 

A Tabela 6 apresenta as respostas dos 10 informantes (divididas em grupo A e grupo B), 

correspondentes aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 11 e 12. As colunas com a 

designação M são referentes às médias de cada grupo para cada estrutura em análise.  

 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

 % % % % % % % % % % % % 

(resposta sim)             

V reduzida + -inh-  100 63 88 75 88 83 100 75 75 100 50 80 

V não reduzida + -zinh-  75 100 100 100 100 95 87 88 100 100 87 92 

(resposta não)             

V não reduzida + -inh-  12 63 13 13 25 25 25 50 25 36 37 35 

V reduzida + -zinh-  88 100 87 100 100 95 100 100 87 75 100 92 

Tabela Tabela Tabela Tabela 6666    ––––    Valores percentuais para o grupo [o]/[u]    

Na Tabela 6, verifica-se que o grupo A e o grupo B revelam comportamentos semelhantes: 

respectivamente, 83% e 80% para [V reduzida + -inh-], 95% e 92% tanto para [V não 

reduzida + -zinh-] como para [V não reduzida + -zinh-] e, finalmente, 25% e 35% para [V 

não reduzida + -inh-]. 

Pela leitura dos valores individuais na Tabela 6, é possível verificar que a estrutura com 

valores mais baixos é a estrutura [V não reduzida + -inh-], com respostas entre os 12% e os 

63%. As estruturas [V não reduzida + -zinh-] e [V reduzida + -zinh-] são as que 

apresentam valores individuais mais homogéneos. A estrutura [V não reduzida + -inh-] é a 

que regista um comportamento mais heterogéneo. 

Individualmente, o valor máximo de respostas esperadas foi atingido pelo informante 2, que 

identificou conforme o esperado 82% (207 estímulos em 252 estímulos); o valor mínimo de 

respostas esperadas foi atingido pelos informantes 1 e 10, ambos com 69% (174 estímulos 
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em 252 estímulos). 

4.1.2.6.4.1.2.6.4.1.2.6.4.1.2.6. SSSSÍNTESEÍNTESEÍNTESEÍNTESE    

Considerando a variável qualidade vocálica estudada neste projecto, verifica-se, de acordo 

com os dados descritos na secção 4.1.2, que é o grupo [a]/[ɐ] que obtém os resultados mais 

próximos do esperado (cf. Oliveira 2006) nas quatro estruturas em foco, com uma média de 

85%, seguido do grupo [e]/[ɨ] com 78%, do grupo [ɛ]/[ɨ] com 75%, do grupo [ɔ]/[u] com 

75% e do grupo [o]/[u] com 71%.  

Quanto à relação entre qualidade vocálica e tipo de sufixo, verificou-se que a estrutura [V 

não reduzida + -inh-] (com um valor médio de 45%) foi a que mais se afastou do valor 

esperado (100% de respostas do tipo não). As estruturas [V reduzida + -inh-], [V não 

reduzida + -zinh-] e [V reduzida + -zinh-] situaram-se acima dos 80%, aproximando-se dos 

valores esperados. Os dados mostram, assim, que os juízos de valor sobre as estruturas com 

o sufixo -zinh- parecem estar mais estabilizados do que os relativos às estruturas com o 

sufixo -inh- (com preferência por não redução com -zinh-). 

No que diz respeito às quatro estruturas do teste de aceitabilidade, observou-se o seguinte: 

i. Na estrutura [V reduzida + -inh-], o grupo /a/ obtém 93% de respostas esperadas, 

seguido dos grupos /o/ com 89%, /e/ com 85% e /ɛ/ e /ɔ/, ambos com 81%. 

ii. Na estrutura [V não reduzida + -zinh-], o grupo /ɔ/ obtém 94% de respostas 

esperadas, seguido dos grupos /o/ com 89%, /ɛ/ com 88%, /e/ com 87% e /a/ com 

82%. 

iii. Na estrutura [V não reduzida + -inh-], o grupo /a/ obtém 76% de respostas 

esperadas, valor que contrasta com os restantes: grupos /e/ com 47%, /ɛ/ com 40%, 

/o/ com 31% e /ɔ/ com 30%. 
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iv. Na estrutura [V reduzida + -zinh-], o grupo /ɔ/ obtém 94% de respostas esperadas, 

seguido dos grupos /ɛ/ com 92%, /e/ com 91%, /a/ com 87% e /o/ com 75%. 

No cômputo geral, verificou-se que (i) em nenhum dos grupos vocálicos se obteve o 

comportamento esperado, ou seja, valores que alcancem os 100%, embora o grupo /a/ seja, 

claramente, mais estável do que os restantes grupos; (ii) quanto às quatro estruturas 

apresentadas, [V não reduzida + -inh-] é a estrutura menos estável em todos os grupos 

apresentados, com uma ligeira diferença no grupo /a/; (iii) globalmente, os itens com o 

sufixo -zinh- são mais estáveis do que os que apresentam o sufixo -inh-. 

Relativamente à variação individual, registam-se 4 informantes que se destacam: os 

informantes 1 e 10, por apresentarem os valores mais afastados do esperado; os informantes 

2 e 6, por apresentarem os valores mais próximos do esperado. 

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. EEEESTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURA    DA DA DA DA RRRRIMAIMAIMAIMA    

Nesta secção, dá-se destaque à variável estrutura da Rima. Colocou-se a hipótese (cf. 2.4) de 

a presença ou não de Coda e a natureza segmental desta poder condicionar os juízos de valor 

dos informantes, favorecendo ou não a possibilidade de aceitação de produção com vogal 

reduzida ou não reduzida em palavras derivadas com -inh- e -zinh-. Para tal, nesta secção, 

foram consideradas as seguintes estruturas, ilustradas nas palavras-raiz: 

i. Rima não ramificada, ex.: mala; 

ii. Rima ramificada com [ʃ], ex.: pasta e rapaz; 

iii. Rima ramificada com [ɾ], ex.: carta e jantar; 

iv. Rima ramificada com [ɫ], ex.: salsa e punhal. 

De salientar, como referido na secção 2.2, que a presença de um [ɫ] em final de Rima 

bloqueia sempre o processo de elevação e centralização vocálica no PE padrão, como em 

[maɫ]dade, [sɛɫ]vagem e [soɫ]dado, por oposição a contextos de Rima ramificada com os 
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segmentos [ʃ],[ʒ] e [ɾ] em Coda (

Rimas não ramificadas, como em 

Os Gráficos 13 a 16 most

pelos informantes relativamente a estímulos com Rima não ramificada e com Rima 

ramificada, tendo em conta o que se espera de acordo com o que é referido na literatura 

2.4) para cada estrutura.  

Os Gráficos 13 e 14 apresentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da 

quando associadas ao sufixo 

estruturas apresentadas, é dada a estrutura

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 13131313    ––––    Resposta

Neste Gráfico 13, apresentam

tipos de Rima, para os quais a resposta esperada é positiva. 

valores acima dos 80%. A estrutura que alcança melhores resultados é [V não reduzida [

-inh-], que apresenta 97% de respostas esperadas 

entre valores para Rima não ramificada 

 No Gráfico 14, apresentam

tipos de Rima, esperando-se 100% de

V reduzida + inh m[ɐ]linha

V reduzida [ʃ] + inh p[ɐ]stinha

V reduzida [ɾ] + inh c[ɐ]rtinha

V não reduzida [ɫ] + inh s[a]lsinha
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em Coda ([pɐʃ]tel, [ɐʒ]mático, [pɐɾ]tida), ou na ausência de Coda em 

Rimas não ramificadas, como em [sɐ]lada, nos quais é activada a redução vocálica.

s 13 a 16 mostram, em termos percentuais, a distribuição das respostas dadas 

pelos informantes relativamente a estímulos com Rima não ramificada e com Rima 

ramificada, tendo em conta o que se espera de acordo com o que é referido na literatura 

s 13 e 14 apresentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da 

quando associadas ao sufixo -inh-: V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ]. Para melhor compreensão das 

é dada a estrutura-alvo seguida de um exemplo. 

Respostas sim para as estruturas [V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ] + 

13, apresentam-se os dados relativos ao sufixo -inh- antecedido de diferentes 

tipos de Rima, para os quais a resposta esperada é positiva. Todas as estruturas alcançam 

A estrutura que alcança melhores resultados é [V não reduzida [

enta 97% de respostas esperadas sim. Assim, não se regista um contraste

entre valores para Rima não ramificada vs Rima ramificada. 

apresentam-se os dados relativos ao sufixo -inh- antecedido de diferentes 

se 100% de respostas negativas em todos os casos.

88%

85%

81%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida + inh m[ɐ]linha

V reduzida [ʃ] + inh p[ɐ]stinha

V reduzida [ɾ] + inh c[ɐ]rtinha

V não reduzida [ɫ] + inh s[a]lsinha
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ou na ausência de Coda em 

]lada, nos quais é activada a redução vocálica. 

ram, em termos percentuais, a distribuição das respostas dadas 

pelos informantes relativamente a estímulos com Rima não ramificada e com Rima 

ramificada, tendo em conta o que se espera de acordo com o que é referido na literatura (cf. 

s 13 e 14 apresentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da Rima 

]. Para melhor compreensão das 

 

] + -inh-]    

antecedido de diferentes 

Todas as estruturas alcançam 

A estrutura que alcança melhores resultados é [V não reduzida [ɫ] + 

. Assim, não se regista um contraste 

antecedido de diferentes 

respostas negativas em todos os casos. 

88%

85%

97%

80% 100%
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 14141414    ----    Resposta

Verifica-se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas entre os 36% e os 62% de 

respostas negativas esperadas. Os valores indicam que nenhuma das estruturas se encontra 

estável: a Rima não ramificada e a Rima ramific

valores mais baixos, com 39% e 36%, respectivamente. Uma vez mais, não se regista um 

contraste entre valores para Rima não ramificada 

de valores entre [V reduzida + 

inh-] e [V reduzida [ɾ] + -

[V reduzida [ɫ] + -inh-] que é a que apresenta valores mais elevados 

contraste parece decorrer não da

específico de Coda, a lateral.

Com a intenção de observar o comportamento dos informantes

foi elaborada uma tabela na qual

informantes do grupo dos não linguistas e dos 5 informantes do grupo dos 

relativamente aos dados apresentados globalmente nos 

A Tabela 7 apresenta os valores individuais para os diferentes tipos de Rima seguidos

sufixo -inh-. 

 

 

V não reduzida + inh m[a]linha

V não reduzida [ʃ] + inh p[a]stinha

V não reduzida [ɾ] + inh c[a]rtinha

V reduzida [ɫ] + inh s[ɐ]lsinha
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Respostas não para as estruturas [V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ] + 

se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas entre os 36% e os 62% de 

respostas negativas esperadas. Os valores indicam que nenhuma das estruturas se encontra 

Rima não ramificada e a Rima ramificada com [ʃ] são as que apresentam os 

valores mais baixos, com 39% e 36%, respectivamente. Uma vez mais, não se regista um 

contraste entre valores para Rima não ramificada vs Rima ramificada: veja-

de valores entre [V reduzida + -inh-] e [V reduzida [ʃ] + -inh-] ou entre [V reduzida + 

-inh-]. O valor mais díspar ocorre associado à estrutura 

que é a que apresenta valores mais elevados (39% 

contraste parece decorrer não da ramificação do constituinte silábico, em geral, mas do tipo 

específico de Coda, a lateral. 

Com a intenção de observar o comportamento dos informantes, por grupo e individualmente, 

tabela na qual se apresentam os valores percentuais das r

informantes do grupo dos não linguistas e dos 5 informantes do grupo dos 

dados apresentados globalmente nos Gráficos 13 e 14. 

7 apresenta os valores individuais para os diferentes tipos de Rima seguidos

39%

36%

48%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

V não reduzida + inh m[a]linha

V não reduzida [ʃ] + inh p[a]stinha

V não reduzida [ɾ] + inh c[a]rtinha

V reduzida [ɫ] + inh s[ɐ]lsinha
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] + -inh-]    

se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas entre os 36% e os 62% de 

respostas negativas esperadas. Os valores indicam que nenhuma das estruturas se encontra 

] são as que apresentam os 

valores mais baixos, com 39% e 36%, respectivamente. Uma vez mais, não se regista um 

-se a proximidade 

] ou entre [V reduzida + -

O valor mais díspar ocorre associado à estrutura estrutura 

(39% vs 62%): o 

ramificação do constituinte silábico, em geral, mas do tipo 

por grupo e individualmente, 

se apresentam os valores percentuais das respostas dos 5 

informantes do grupo dos não linguistas e dos 5 informantes do grupo dos linguistas, 

7 apresenta os valores individuais para os diferentes tipos de Rima seguidos do 

62%

60% 70%
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 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

 % % % % % % % % % % % % 

(resposta sim)             

V reduzida + -inh- 92 92 83 75 92 87 100 92 92 92 75 90 

V reduzida [ʃ] + -inh- 89 95 79 68 95 85 95 75 89 95 68 84 

V reduzida [ɾ] + -inh- 80 95 85 60 85 81 100 90 70 80 65 81 

V não reduzida [ɫ] + -inh- 100 87 100 93 100 96 100 93 93 87 93 93 

(resposta não)                

V não reduzida + -inh- 17 67 17 50 17 34 50 50 33 17 58 42 

V não reduzida [ʃ] + -inh 37 42 26 47 0 30 42 53 32 26 63 43 

V não reduzida [ɾ] + -inh- 60 60 25 55 15 43 40 65 45 40 80 54 

V reduzida [ɫ] + -inh- 40 80 40 67 40 53 67 73 60 73 67 68 

Tabela Tabela Tabela Tabela 7777    ––––    Valores percentuais do sufixo -inh- à direita de [V], V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ]    

Relativamente à Tabela 7, o grupo A e o grupo B revelam comportamentos semelhantes nas 

estruturas para as quais eram esperadas respostas positivas: todas obtêm valores acima dos 

80%. A estrutura [V não reduzida [ɫ] + -inh-] é a que alcança valores mais elevados, com 

96% e 93%, para os grupos A e B, respectivamente. A estrutura com menos respostas 

esperadas é [V reduzida [ɾ] + -inh-], com 81% para ambos os grupos.  

Quanto aos valores obtidos para as estruturas para as quais se esperam respostas negativas, 

verifica-se que as estruturas apresentam, para os dois grupos, valores percentuais de 

respostas negativas sempre abaixo dos 68%, com valores médios ligeiramente mais elevados 

no grupo B. A estrutura [V reduzida [ɫ] + -inh-] é a que alcança resultados mais próximos 

do esperado, com 53% e 68%, para os grupos A e B, respectivamente. As estruturas com 

valores mais baixos são a estrutura [V não reduzida + -inh-], com valores médios entre os 

34% e os 42%, e a estrutura [V não reduzida [ʃ] + -inh-], com valores entre os 30% e 43%, 

para os grupos A e B, respectivamente. 

Para o bloco das estruturas com respostas esperadas positivas, os valores individuais situam-

se entre os 65% e os 100% para ambos os grupos, sendo o comportamento tendencialmente 

homogéneo nas várias estruturas consideradas. Para o bloco das estruturas com respostas 
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esperadas negativas, os valores individuais situam

ambos os grupos. As estruturas revelam comportamentos heterogéneos, sendo 

[ɫ]+ -inh-] no grupo B a mais homogénea. 

próximos do esperado foi o informante 2, 

resultados mais distantes do esperado foram os informante

Os Gráficos 15 e 16 apresentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da Rima 

quando associadas ao sufixo 

estruturas apresentadas, é dada a estrutura

No Gráfico 15, apresentam-

diferentes tipos de Rima - V, V[

positiva. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 15151515    ----    Resposta

Verifica-se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas acima dos 80%, com um 

valor médio de respostas de 88%. As estruturas [V não reduzida [

reduzida [ɫ] + -zinh-] são as que alca

respostas esperadas. Uma vez mais, não se regista contraste entre Rima não ramificada 

Rima ramificada. 

No Gráfico 16, apresentam

V n reduzida + zinh m[a]lazinha

V n reduzida [ʃ] + zinh p[a]stazinha

V n reduzida [ɾ] + zinh c[a]rtazinha

V n reduzida [ɫ] + zinh s[a]lsazinha
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esperadas negativas, os valores individuais situam-se entre os 0% e os 67%, também para 

ambos os grupos. As estruturas revelam comportamentos heterogéneos, sendo 

] no grupo B a mais homogénea. O informante que apresenta resultados mais 

próximos do esperado foi o informante 2, enquanto que os informantes que apresentam 

resultados mais distantes do esperado foram os informantes 3 e 5. 

esentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da Rima 

quando associadas ao sufixo -zinh-: V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ]. Para melhor compreensão das 

estruturas apresentadas, é dada a estrutura-alvo, seguida de um exemplo. 

-se os valores percentuais relativos ao sufixo -zinh

V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ] -, para os quais se espera que a resposta seja 

Respostas sim para as estruturas [V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ] + -

se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas acima dos 80%, com um 

médio de respostas de 88%. As estruturas [V não reduzida [ʃ] + 

são as que alcançam melhores resultados, com 91

. Uma vez mais, não se regista contraste entre Rima não ramificada 

16, apresentam-se os dados relativos ao sufixo -zinh- antecedido d

80%

92%

86%

91%

0% 20% 40% 60% 80%

V n reduzida + zinh m[a]lazinha

V n reduzida [ʃ] + zinh p[a]stazinha

V n reduzida [ɾ] + zinh c[a]rtazinha

V n reduzida [ɫ] + zinh s[a]lsazinha
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se entre os 0% e os 67%, também para 

ambos os grupos. As estruturas revelam comportamentos heterogéneos, sendo [V reduzida 

O informante que apresenta resultados mais 

os informantes que apresentam 

esentam os valores percentuais relativos às quatro estruturas da Rima 

]. Para melhor compreensão das 

zinh- antecedido de 

, para os quais se espera que a resposta seja 

 

-zinh-]    

se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas acima dos 80%, com um 

] + -zinh-] e [V não 

, com 91% e 92% de 

. Uma vez mais, não se regista contraste entre Rima não ramificada vs 

antecedido dos diferentes 

92%

86%

91%

80% 100%
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tipos de Rima, para os quais se espera q

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 16161616    ----    Resposta

Verifica-se que todos os tipos de Rima têm um total 

valor médio de respostas de cerca de 87%. Embora a estrutura [V reduzida + 

que alcança melhores resultados,

Rima não ramificada e Rima ramificada.

A Tabela 8 apresenta os valores percentuais relativos

do sufixo -zinh-, por sujeito dentro de cada grupo considerado.

 

 

 

(resposta sim) 

V não reduzida + -zinh- 

V não reduzida [ʃ] + -zinh- 

V não reduzida [ɾ] + -zinh- 

V não reduzida [ɫ] + -zinh- 

(resposta não) 

V reduzida + -zinh- 

V reduzida [ʃ] + -zinh- 

V reduzida [ɾ] + -zinh- 

V reduzida [ɫ] + -zinh- 

Tabela Tabela Tabela Tabela 8888    ––––    Valores percentuais do sufixo 

V reduzida + zinh m[ɐ]lazinha

V reduzida [ʃ] + zinh p[ɐ]stazinha

V reduzida [ɾ] + zinh c[ɐ]rtazinha

V reduzida [ɫ] + zinh s[ɐ]lsazinha

OCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES 

tipos de Rima, para os quais se espera que a resposta seja sempre negativa. 

Respostas não para as estruturas [V, V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ] + -

se que todos os tipos de Rima têm um total de respostas acima dos 78%, com um 

de respostas de cerca de 87%. Embora a estrutura [V reduzida + 

que alcança melhores resultados, com cerca de 94%, não se regista um contraste claro entre 

Rima não ramificada e Rima ramificada. 

8 apresenta os valores percentuais relativos aos diferentes tipos de Rima seguidos 

, por sujeito dentro de cada grupo considerado. 

GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)

1 2 3 4 5 M 6 7 8 

% % % % % % % % % 

         

25 92 92 100 100 82 100 67 92 

 77 100 100 100 100 95 100 85 100 

 50 95 100 100 100 89 100 80 90 

 67 100 100 93 100 92 93 93 100 

         

83 100 83 100 100 93 100 100 83 

85 100 77 100 77 88 92 100 92 

65 90 85 100 100 88 95 90 95 

60 87 60 87 73 73 87 93 87 

lores percentuais do sufixo -zinh- à direita de [V], V[ʃ], V[

89%

88%

78%

0% 20% 40% 60% 80%

V reduzida + zinh m[ɐ]lazinha

V reduzida [ʃ] + zinh p[ɐ]stazinha

V reduzida [ɾ] + zinh c[ɐ]rtazinha
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-zinh-]    

respostas acima dos 78%, com um 

de respostas de cerca de 87%. Embora a estrutura [V reduzida + -zinh-] seja a 

não se regista um contraste claro entre 

aos diferentes tipos de Rima seguidos 

GRUPO B (linguistas)  

9 10 M 

% % % 

   

100 33 78 

100 62 89 

95 50 83 

100 67 91 

   

92 100 95 

85 85 91 

80 75 87 

53 93 83 

], V[ɾ] e V[ɫ]    

94%

89%

88%
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Em todas as estruturas se observa que ambos os grupos apresentam comportamentos muito 

próximos. À excepção da estrutura [V reduzida [ɫ] + -zinh-], com um diferencial de 10%, 

todas as outras apresentam diferenças entre 1% e 6%. 

Para o bloco das estruturas com respostas esperadas positivas, os valores individuais são 

tendencialmente homogéneos para todas as estruturas consideradas; os informantes 1 e 10 

são os que apresentam valores mais distantes dos dos restantes informantes. Para o bloco das 

estruturas com respostas esperadas negativas, os valores situam-se entre os 60% e os 100%, 

também para ambos os grupos. Todas as estruturas têm um comportamento tendencialmente 

homogéneo, exceptuando o valor do informante 1 para a estrutura [V reduzida [ɾ] + -zinh-] 

e o do informante 9 para a estrutura [V reduzida [ɫ] + -zinh-]. O informante que apresenta 

resultados mais próximos do esperado é o informante 4; o informante que apresenta 

resultados mais distantes do esperado é o informante 1. 

4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1. SSSSÍNTESEÍNTESEÍNTESEÍNTESE    

Tendo em conta a variável estrutura da Rima, os juízos de valor sobre as estruturas 

apresentadas indicam o seguinte:  

i. Dos quatro grupos de estruturas avaliadas, o que tem um comportamento mais 

distante do esperado é o que envolve a presença de vogal não reduzida com o 

sufixo -inh-, ou seja é o que apresenta um comportamento menos estável.  

ii. Em nenhum dos quatro grupos de estruturas existe uma relação de causalidade no 

que diz respeito às respostas dos falantes para diferentes tipos de Rima: as rimas 

ramificadas e as não ramificadas, dentro de cada tipo de estrutura, têm sempre 

valores próximos de percentagens aproximadas de respostas esperadas. 

iii. Em todas as estruturas com [ɫ], os valores contrastam com os das estruturas 

ramificadas com [ʃ] e [ɾ] e com os das estruturas não ramificadas, o que parece 

evidenciar que há um comportamento distintivo associado à qualidade da 
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consoante, um efeito de [ɫ] em Coda, questão que será retomada na discussão na 

secção 4.2. Neste caso, os valores para estruturas com [ɫ] em posição de Coda são 

sempre superiores, à excepção do que acontece com [V reduzida [ɫ] + -zinh], em 

que o valor é mais baixo do que nos restantes contextos.  

Relativamente à variação individual, destacam-se: o informante 1, por apresentar os valores 

mais afastados do esperado, e o informante 2, por apresentar os valores mais próximos do 

esperado. 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. PPPPOSIÇÃO DA OSIÇÃO DA OSIÇÃO DA OSIÇÃO DA RRRRIMA NA PALAVRAIMA NA PALAVRAIMA NA PALAVRAIMA NA PALAVRA----RAIZRAIZRAIZRAIZ    

Nesta secção, dar-se-á destaque à variável posição da Rima na palavra-raiz. A hipótese que 

se colocou na secção 2.4 é a de que a estrutura da Rima ramificada (e a sua posição na 

palavra-raiz) poderá influenciar o comportamento dos informantes quanto ao grau de 

aceitabilidade da produção com vogal reduzida ou não reduzida. Para tal, foram construídos 

gráficos com a distribuição dos resultados obtidos a partir das respostas dadas pelos 

informantes para os três tipos de Rima ramificada: V[ʃ], V[ɾ] e V[ɫ], em posição final e não 

final de palavra, na palavra-raiz. Por questões metodológicas, serão apresentados os dados 

relativos a [ɾ] e [ɫ] em conjunto ao passo que as Rimas ramificadas em [ʃ] serão alvo de uma 

descrição à parte, como já foi referido em 3.1.1. 

De seguida, apresentam-se os valores para os três tipos de Rima avaliados neste estudo. Para 

melhor compreensão das estruturas apresentadas, é dada a estrutura seguida de um exemplo-

tipo,  estando, para cada estrutura, contabilizados todos os estímulos, independentemente da 

vogal-alvo que apresentam.  

Posteriormente, com o objectivo de demonstrar se há comportamentos distintivos motivados 

pela posição que a Rima ocupa na palavra-raiz, contrastam-se pares de estruturas com a 

mesma qualidade vocálica e o mesmo tipo de Rima e diferentes posições da Rima na 
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palavra-raiz, (tome-se como exemplo, 

No Gráfico 17, apresentam-

-inh- e -zinh-, para as quais se esperam

se a posição final e, no segundo bloco, a 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 17171717    ----    Resposta

No geral, as respostas obtidas 

reduzida [ɾ] + final + -inh

75%. Deste modo, é evidente que o comportamento dos informantes vai no sentido de 

responder sim aos estímulos conforme o esperado.

Para as estruturas com Rima com 

dos 88%, com percentuais de diferença de 6% para as estruturas em contraste. Como tal, não 

se verificam contrastes, logo, não há efeitos de posição de Rima.

Para as estruturas com Rima em [

par de estruturas [V reduzida [

+ -inh-], com 64%, há um diferencial de 32%. No par de estruturas

V reduzida [ɾ] + n final + inh c[ɐ]rtinha

V n reduzida [ɾ] + n final + zinh c[a]rtazinha

V n reduzida [ɫ] + n final + inh s[a]lsinha

V n reduzida [ɫ] + n final + zinh s[a]lsazinha

V reduzida [ɾ] + final + inh jant[ɐ]rinho

V n reduzida [ɾ] + final + zinh jant[a]rzinho

V reduzida [ɫ] + final + inh punh[ɐ]linho

V n reduzida [ɫ] + final + zinh punh[a]lzinho
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se como exemplo, s[a]lsazinha e punh[a]lzinho).  

-se os valores para as estruturas V[ɾ] e V[ɫ] associadas ao

, para as quais se esperam respostas positivas. Num primeiro 

se a posição final e, no segundo bloco, a posição não final de palavra-raiz. 

Respostas sim para as V[ɾ] e V[ɫ] em posição final e não final

No geral, as respostas obtidas apresentam valores acima dos 88%, excepto nas estruturas [V 

inh-], com 64% e [V não reduzida [ɾ] + não final + 

Deste modo, é evidente que o comportamento dos informantes vai no sentido de 

aos estímulos conforme o esperado. 

as estruturas com Rima com [ɫ], os valores em ambas as posições são estáveis e acima 

dos 88%, com percentuais de diferença de 6% para as estruturas em contraste. Como tal, não 

se verificam contrastes, logo, não há efeitos de posição de Rima. 

turas com Rima em [ɾ], os valores são heterogéneos, entre os 64% e os 97%. No 

[V reduzida [ɾ] + não final + -inh-], com 96%, e [V reduzida [

há um diferencial de 32%. No par de estruturas [V não 

75%

64%
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V reduzida [ɾ] + n final + inh c[ɐ]rtinha

V n reduzida [ɾ] + n final + zinh c[a]rtazinha

V n reduzida [ɫ] + n final + inh s[a]lsinha

V n reduzida [ɫ] + n final + zinh s[a]lsazinha

V reduzida [ɾ] + final + inh jant[ɐ]rinho

V n reduzida [ɾ] + final + zinh jant[a]rzinho

V reduzida [ɫ] + final + inh punh[ɐ]linho

V n reduzida [ɫ] + final + zinh punh[a]lzinho
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] associadas aos sufixos   

Num primeiro bloco, apresenta-

 

em posição final e não final    

s 88%, excepto nas estruturas [V 

] + não final + -zinh-], com 

Deste modo, é evidente que o comportamento dos informantes vai no sentido de 

, os valores em ambas as posições são estáveis e acima 

dos 88%, com percentuais de diferença de 6% para as estruturas em contraste. Como tal, não 

], os valores são heterogéneos, entre os 64% e os 97%. No 

[V reduzida [ɾ] + final 

não reduzida [ɾ] + 

96%

99%

88%

97%

92%

94%

80% 100%
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final + -zinh-], com 97%, e

diferencial de 22%.  

Resumidamente, nos pares de estruturas em confronto, não se verifica efeito de posição com 

Rima em [ɫ], mas é visível um efeito em Rimas 

No Gráfico 18, apresentam-

-inh- e -zinh-, para as quais se espera

a posição final e, no segundo bloco, a 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 18181818    ----    Resposta

Neste gráfico, verifica-se que as respostas obtidas apontam em duas direcções, revelando um 

comportamento heterogéneo: por um lado, as estrutur

os 92%; por outro, as menos estáveis, com 

Para as estruturas com Rima com [

No par de estruturas [V reduzida [

final + -zinh-], com 75%, o diferencial é de 6%. No par de estruturas [V não

final + -inh-], com 62%, e [V reduzida [

V n reduzida [ɾ] + n final + inh c[a]rtinha

V reduzida [ɾ] + n final + zinh c[ɐ]rtazinha

V reduzida [ɫ] + n final + inh s[ɐ]lsinha

V reduzida [ɫ] + n final + zinh s[ɐ]lsazinha

V n reduzida [ɾ] + final + inh jant[a]rinho

V reduzida [ɾ] + final + zinh jant[ɐ]rzinho

V n reduzida [ɫ] + final + inh punh[a]linho

V reduzida [ɫ] + final + zinh punh[ɐ]lzinho
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, com 97%, e [V não reduzida [ɾ] + não final + -zinh-], com 75%, há um 

, nos pares de estruturas em confronto, não se verifica efeito de posição com 

], mas é visível um efeito em Rimas com Coda [ɾ]. 

-se os valores para as estruturas V[ɾ] e V[ɫ] associadas ao

, para as quais se espera respostas negativas. Num primeiro bloco,

a posição final e, no segundo bloco, a posição não final de palavra-raiz. 

Respostas não para as V[ɾ] e V[ɫ] em posição final e não final

se que as respostas obtidas apontam em duas direcções, revelando um 

comportamento heterogéneo: por um lado, as estrutura estáveis, com valores entre os 80% e 

os 92%; por outro, as menos estáveis, com valores entre os 60% e os 75%. 

Para as estruturas com Rima com [ɫ], os valores são homogéneos, entre os 60% e os 81%. 

No par de estruturas [V reduzida [ɫ] + final + -zinh-], com 81%, e [V reduzida [

], com 75%, o diferencial é de 6%. No par de estruturas [V não

], com 62%, e [V reduzida [ɫ] + não final + -inh-], com 60%, os valores são 
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, com 75%, há um 

, nos pares de estruturas em confronto, não se verifica efeito de posição com 

] associadas aos sufixos 

Num primeiro bloco, apresenta-se 

 

em posição final e não final    

se que as respostas obtidas apontam em duas direcções, revelando um 

a estáveis, com valores entre os 80% e 

 

], os valores são homogéneos, entre os 60% e os 81%. 

om 81%, e [V reduzida [ɫ]+ não 

], com 75%, o diferencial é de 6%. No par de estruturas [V não reduzida [ɫ] + 

], com 60%, os valores são 
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distantes do esperado, com um diferencial de 2%. 

Para as estruturas com Rima em [ɾ], os valores são tendencialmente heterogéneos, sendo que 

no par de estruturas [V reduzida [ɾ] + final + -zinh-], com 89% e [V reduzida [ɾ] + não 

final + -zinh-], com 92% há um diferencial de 3% e os valores de aceitabilidade 

aproximam-se do valor registado para a estrutura [V não reduzida [ɾ] + final + -inh-], com 

90%. A heterogeneidade regista-se na análise da estrutura [V não reduzida [ɾ] + não final + 

-inh-], que apresentou um valor de 75%, evidenciando um diferencial de 15% para a 

percentagem apresentada pelo seu par [V não reduzida [ɾ] + final + -inh-].  

Deste modo, nos pares de estruturas em confronto, não se verifica efeito de posição na Rima 

com [ɫ], mas é visível um efeito num dos pares de Rima com [ɾ]. 

Com a intenção de observar o comportamento dos informantes por grupo e individualmente, 

foram elaboradas duas tabelas nas quais se apresentam os valores percentuais das respostas 

dos 5 informantes do grupo dos não linguistas e dos 5 informantes do grupo dos linguistas, 

relativamente aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 17 e 18. 

 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

(resposta sim) % % % % % % % % % % % % 

Posição não final             

V reduzida [ɾ] + n final + -inh- 100 100 91 73 100 93 100 100 100 100 91 98 

V n reduzida [ɾ] + n final + -zinh- 9 91 100 100 100 80 73 82 100 18 77 70 

V n reduzida [ɫ] + n final + -inh- 100 86 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 

V reduzida [ɫ] + n final + -zinh- 71 100 100 100 86 91 86 100 100 43 89 84 

Posição final             

V reduzida [ɾ] + final + -inh- 56 89 78 44 67 67 100 78 33 56 33 60 

V n reduzida [ɾ] + final + -zinh- 100 100 100 100 100 100 100 89 100 89 89 94 

V reduzida [ɫ] + final + -inh- 100 88 100 88 100 95 100 88 88 75 88 88 

V n reduzida [ɫ] + final + -zinh- 63 100 100 88 100 90 100 100 100 100 88 98 

Tabela Tabela Tabela Tabela 9999    ----    Valores percentuais das Rimas ramificadas V[ɾ] e V[ɫ] em posição final e não final    

Pela análise da Tabela 9 verifica-se que o grupo A e o grupo B revelam valores médios 
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semelhantes nas estruturas para as quais eram esperadas respostas positivas. Para as 

estruturas com Rima ramificada em posição não final, todas obtêm, no geral, valores acima 

dos 80%. A estrutura [V não reduzida [ɫ] + não final + -inh-] é a que alcança os valores 

mais próximos do esperado, com 97% e 100%, para os grupos A e B, respectivamente. 

Para as estruturas em posição final, em geral são obtidos juízos de valor que se traduzem em 

valores percentuais acima dos 80%. A estrutura que alcança valores mais distantes do 

esperado é [V reduzida [ɾ] + final + -inh-] com valores médios de 67% e 60%, para os 

grupos A e B, respectivamente. A estrutura [V reduzida [ɾ] + não final + -inh-] é a que 

alcança valores mais elevados, com 93% e 98%, para os grupos A e B, respectivamente.  

Se observarmos os resultados individuais, as estruturas revelam, no geral, comportamentos 

homogéneos à excepção de: (1) [V reduzida [ɾ] + final + -inh-], a única com 

comportamentos individuais heterogéneos em ambos os grupos; (2) [V não reduzida [ɾ] + 

não final + -zinh-], com o informante 1 a destacar-se dos restantes no grupo A e com um 

comportamento heterogéneo no grupo B.  

O informante que apresentou resultados mais próximos do esperado foi o informante 3, com 

96%, e o informante que apresentou resultados mais distante do esperado foi o informante 9, 

com 73%.  
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 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

(resposta não) % % % % % % % % % % % % 

Posição não final             

V n reduzida [ɾ] + n final + -inh- 45 55 27 55 9 38 36 55 27 18 64 40 

V reduzida [ɾ] + n final + -zinh- 82 91 100 100 91 93 91 100 82 91 93 91 

V reduzida [ɫ] + n final + -inh- 29 71 71 86 57 63 57 57 71 57 43 57 

V reduzida [ɫ] + n final + -zinh- 57 86 71 71 71 71 86 71 57 100 77 78 

Posição final             

V n reduzida [ɾ] + final + -inh- 78 67 22 56 22 49 44 78 67 67 100 71 

V reduzida [ɾ] + final + -zinh- 44 89 67 100 100 80 100 100 100 100 89 98 

V n reduzida [ɫ] + final + -inh- 50 88 13 50 25 45 75 88 50 88 88 78 

V reduzida [ɫ] + final + -zinh- 63 88 50 88 75 73 100 100 100 50 88 88 

Tabela Tabela Tabela Tabela 10101010    ----    Valores percentuais das Rimas ramificadas V[ɾ] e V[ɫ] em posição final e não final    

A Tabela 10 mostra que os dois grupos de informantes se distinguem, em termos médios, nas 

estruturas [V não reduzida [ɾ] + final + -inh-], com um diferencial de 22%, e [V não 

reduzida [ɫ] + final + -inh-], com um diferencial de 33%. Nas restantes estruturas, o 

comportamento dos informantes é, em termos médios, homogéneo. 

Para o bloco das estruturas com Rima ramificada em posição não final, os valores 

individuais são tendencialmente heterogéneos. Quanto aos valores obtidos para as estruturas 

em posição não final, apenas são homogéneos os da estrutura [V reduzida [ɾ] + não final + 

-zinh-]. Para o bloco das estruturas em posição final, os comportamentos mais homogéneos 

registam-se no grupo B, para as estruturas [V reduzida [ɾ] + final + -zinh-] e [V não 

reduzida [ɫ] + final + -inh-].  

O informante que apresenta resultados mais próximos do esperado é o informante 7, com 

81%, o informante que apresenta resultados mais distantes do esperado é o informante 3, 

com 53%. 

No Gráfico 19, apresentam-se os valores para as estruturas V[ʃ] associadas aos sufixos -inh- 

e -zinh-, para as quais se espera respostas positivas. Num primeiro bloco apresenta-se a 

posição não final e, no segundo bloco, a posição final de palavra-raiz. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 19191919    - Resposta

Neste gráfico, com as estruturas com Rima 

que alcança melhores resultados é [V não reduzida [

de 92% das respostas esperadas.

efeitos de posição de Rima na palavra: veja

comparáveis, [V reduzida [ʃ

No Gráfico 20, apresentam-

e -zinh-, para as quais se esperam

posição não final e, no segundo bloco, a 

GráficoGráficoGráficoGráfico    20202020    ----    Resposta

No Gráfico 20, parece haver duas tendências: por um lado, a estrutura

final + -zinh-] alcança os 92%; por outro, o

na estrutura [V não reduzida [

V reduzida [ʃ] + n final + inh p[ɐ]stinha

V n reduzida [ʃ] + n final + zinh p[a]stazinha

V reduzida [ʃ] + final + inh rap[ɐ]zinho

V n reduzida [ʃ] + n final + inh p[a]stinha

V reduzida [ʃ] + n final + zinh p[ɐ]stazinha

V n reduzida [ʃ] + final + inh rap[a]zinho
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Respostas sim para as V[ʃ] em posição final e não final

Neste gráfico, com as estruturas com Rima [ʃ], os valores de pelo menos 

que alcança melhores resultados é [V não reduzida [ʃ] + não final + -zinh

de 92% das respostas esperadas. Tal comportamento homogéneo permite inferir 

efeitos de posição de Rima na palavra: veja-se o valor 85% para as únicas estruturas 

ʃ] + não final + -inh] e [V reduzida [ʃ] + final + 

-se os valores para as estruturas V[ʃ] associadas a

, para as quais se esperam respostas negativas. Num primeiro bloco,

posição não final e, no segundo bloco, a posição final de palavra-raiz. 

Respostas não para as V[ʃ] em posição final e não final

, parece haver duas tendências: por um lado, a estrutura [V reduzida [

] alcança os 92%; por outro, os valores mais distantes do esperado são

na estrutura [V não reduzida [ʃ] + final -inh-] e 35% na estrutura [V não reduzida [
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se o valor 85% para as únicas estruturas 
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final + -inh-]. Quanto ao contraste entre [V não reduzida [ʃ] + final + -inh-] e [V não 

reduzida [ʃ] + não final + -inh-], observa-se um diferencial de 7%. Estes resultados não 

apontam no sentido de um efeito da posição da Rima nesta estrutura. 

Com a intenção de observar o comportamento dos informantes por grupo e individualmente, 

foi elaborada uma tabela na qual se apresentam os valores percentuais das respostas dos 5 

informantes do grupo dos não linguistas e dos 5 informantes do grupo dos linguistas, 

relativamente aos dados apresentados globalmente nos Gráficos 19 e 20. 

 GRUPO A (não linguistas)  GRUPO B (linguistas)  

 1 2 3 4 5 M 6 7 8 9 10 M 

(resposta sim) % % % % % % % % % % % % 

Posição não final             

V reduzida [ʃ] + n final + -inh- 92 92 77 62 92 83 100 77 85 100 69 86 

V n reduzida [ʃ] + n final + -zinh- 77 100 100 100 100 95 85 100 100 62 92 88 

Posição final             

V reduzida [ʃ] + final + -inh- 83 100 83 83 100 90 83 67 100 83 67 80 

(resposta não)             

Posição não final             

V n reduzida [ʃ] + n final + -inh- 31 46 23 38 0 28 38 54 31 23 62 42 

V reduzida [ʃ] + n final + -zinh- 100 85 100 100 77 92 92 100 92 85 93 92 

Posição final             

V n reduzida [ʃ] + final + -inh- 50 33 33 67 0 37 50 50 33 33 67 47 

Tabela Tabela Tabela Tabela 11111111    ----    Valores percentuais das Rimas ramificadas V[ʃ] em posição final e não final    

Pela leitura desta tabela, é possível verificar que ambos os grupos apresentam médias de 

respostas muito próximas. A estrutura com diferença mais elevada entre grupos é [V não 

reduzida [ʃ] + não final + -inh-], com um diferencial de 14%, sendo, simultaneamente, a 

estrutura que obtém os valores mais distantes do esperado, com 28% e 42% para os grupos 

A e B, respectivamente. 

Relativamente às estruturas em estudo, há duas que alcançam quase os 100%, com 92% para 

ambos os grupos na estrutura [V reduzida [ʃ] + não final + -zinh-] e com 95% no grupo A 

na [V não reduzida [ʃ] + não final + -zinh-].  
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Observados os valores individuais por estrutura, verifica-se que os mais heterogéneos se 

registam nas estruturas [V não reduzida [ʃ] + não final + -inh-] e [V não reduzida [ʃ] + 

final + -inh-] em ambos os grupos. As restantes estruturas têm valores globalmente 

homogéneos. 

O valor máximo de respostas esperadas foi atingido pelo informante 2, com um valor médio 

de 76%; o valor mínimo de respostas foi atingido pelo informante 5, com um valor médio de 

62%. 

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. SSSSÍNTESEÍNTESEÍNTESEÍNTESE    

Tendo em conta a variável posição da Rima na palavra-raiz, apresentam-se as conclusões dos 

juízos de valor sobre as estruturas para as quais se esperam respostas positivas, de acordo 

com o referido em 2.2: 

i. de um modo geral, as estruturas em posição final e não final alcançam valores 

acima dos 85%, excepto nas estruturas [V não reduzida [ɾ] + não final + -zinh-], 

com 75%, e [V reduzida [ɾ] + final + -inh-], com 64%. Há mesmo estruturas que 

quase alcançam os 100% esperados, como é o caso das estruturas [V não reduzida 

[ɫ] + não final + -inh-], com 99%, [V não reduzida [ɾ] + final + -zinh-], com 

97%, e [V reduzida [ɾ] + não final + -inh-], com 96%; 

ii. em posição não final, tanto com -inh- como com -zinh-, a maioria das estruturas 

alcança um valor acima dos 80%; 

iii. em posição final, há uma diferença percentual assinalável, visto que, nas estruturas 

com -inh-, os valores estão entre os 40% e os 60%, ao passo que, nas estruturas 

com -zinh-, as estruturas estão acima dos 94%.  

iv. Deste modo, não parece registar-se contraste entre a posição final e não final, a não 

ser nas estruturas com rima ramificada em [ɾ]: 
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a. [V reduzida [ɾ] + não final + -inh-], com 96% vs [V reduzida [ɾ] + final 

+ -inh-], com 64% com um diferencial de 32%; 

b. [V não reduzida [ɾ] + não final + -zinh-], com 75% vs [V não reduzida [ɾ] 

final + -zinh-], com 97% com um diferencial de 22%; 

Quanto às estruturas para as quais se esperam respostas negativas, os resultados reflectem: 

i. de um modo geral, as estruturas em posição final e não final para que se esperam 

respostas negativas alcançam valores acima dos 60%, excepto nas estruturas [V não 

reduzida [ʃ] + não final + -inh-], com 35%, [V não reduzida [ʃ] + final + -inh-], 

com 42%; 

ii. a estrutura [V reduzida + não final + -zinh-] é a que alcança um resultado mais 

próximo do esperado, com 94%. 

iii. Em posição não final, as estruturas com -inh- situam-se entre os 60% e os 90%, ao 

passo que as estruturas com -zinh- se encontram entre os 75% e os 92%. 

4.2.4.2.4.2.4.2. DDDDISCUSSÃO DOS DADOSISCUSSÃO DOS DADOSISCUSSÃO DOS DADOSISCUSSÃO DOS DADOS    

Nesta secção discutir-se-ão os resultados obtidos na secção 4.1. à luz das hipóteses 

formuladas na secção 2.4. 

Hipótese 1Hipótese 1Hipótese 1Hipótese 1    

Na literatura seleccionada, são vários os autores (Nunes 1919 [1989], Mateus 1975, Andrade 

1977, Cunha & Cintra 1984, Andrade 1994, Mateus 2003) que descrevem o a relação entre o 

processo do vocalismo átono no PE e a formação de derivados com diminutivos: a vogal que 

é tónica na palavra-raiz sofre o processo de elevação e de centralização quando se lhe 

adjunge o sufixo -inh- (/a, e, ɛ, o, ɔ/ são produzidas como [ɐ, ɨ, u]), ao passo que a mesma 

vogal preserva as suas propriedades aquando da adjunção do sufixo -zinh- [a, e, ɛ, o, ɔ]. 

Partindo desta generalização, propôs-se a hipótese: 
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Hipótese 1 – Os falantes apresentarão preferência pela vogal reduzida com o sufixo -inh- 

(produção das vogais como [ɐ, ɨ, u]) e pela vogal não reduzida com o sufixo      

-zinh- (produção das vogais como [a, e, ɛ, o, ɔ]). 

Os dados obtidos permitem constatar que, das quatro estruturas em análise, e tendo em conta 

valores médios, os informantes nunca responderam integralmente em conformidade com o 

esperado na literatura (100% de respostas sim para [V reduzida + -inh-] e [V não reduzida 

+ -zinh-]; 100% de respostas não para [V não reduzida + -inh-] e [V reduzida + -zinh-]).  

No entanto, para três das estruturas ([V reduzida + -inh-], [V não reduzida + -zinh-] e [V 

reduzida + -zinh-]), os valores médios de resposta estiveram sempre acima dos 85%. A 

estrutura que apresentou resultados mais distantes do esperado foi [V não reduzida + -inh-], 

com uma média de respostas esperadas de 46%. Estes resultados parecem indicar que esta 

estrutura se encontra menos estável no sistema do PE, em comparação com as restantes.  

A Hipótese 1 apontava para o facto de os informantes apresentarem preferência por 

estruturas com o sufixo -inh- que exibissem redução vocálica e por estruturas com o sufixo    

-zinh- que não exibissem redução vocálica. Como se pode observar, a Hipótese 1 é apenas 

parcialmente comprovada, visto que, quanto ao sufixo zinh-, os informantes preferem 

estruturas que não exibem redução vocálica, mas, em relação ao sufixo -inh-, tal hipótese é 

infirmada, aceitando os informantes frequentemente -inh- à direita de vogal não reduzida. 

A questão que legitimamente se pode colocar, face aos resultados obtidos neste projecto, é a 

de saber se o grau de variabilidade exibido pelos falantes se relaciona apenas com os tipos de 

estruturas em teste ou também com os paradigmas lexicais seleccionados. Em seguida, 

explorar-se-á um pouco esta questão.  

Como referimos, os falantes parecem preferir a co-ocorrência de bloqueio à redução vocálica 

e -zinh- do que a co-ocorrência de redução vocálica e -zinh-. Apresentam-se em seguida 

alguns estímulos para evidenciar essa preferência: 
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Plv-raiz Ex. 10 sim Ex. 10 não 

peça p[ɛ]çazinha 10 p[ɨ]çazinha 9 

dedo d[e]dozinho 8 d[ɨ]dozinho 8 

carro c[a]rrozinho 7 c[ɐ]rrozinho 10 

Tabela Tabela Tabela Tabela 12121212    ––––    Estímulos com sufixo -zinh-    

Embora os resultados sejam bastante próximos, os três pares de estímulos ilustram os vários 

comportamentos dos informantes testados, sendo o paradigma peça o mais estável e o 

paradigma carro o menos estável, de entre os pares de estímulos usados no desenho 

experimental. As respostas para os estímulos na Tabela 12 mostram que, quando se trata do 

efeito do sufixo -zinh- sobre a natureza da vogal que é tónica na palavra-raiz, os juízos de 

valor dos informantes se aproximam do que é referido na literatura, ou seja, redução vocálica 

com -inh- e bloqueio de redução vocálica com -zinh-: (i) em peça, ambos os estímulos estão 

estabilizados - p[ɛ]çazinha obtém 10 respostas sim e *p[ɨ]çazinha obtém 9 respostas não; (ii) 

em dedo, ambas as estruturas obtêm 8 respostas esperadas, mostrando que, para dois dos 

informantes, essas estruturas não estão estáveis; (iii) em carro está mais estável o estímulo 

que é rejeitado pelos informantes (*c[ɐ]rrozinho), em conformidade com o esperado, do que 

o estímulo que deveria ter 10 respostas sim, como c[a]rrozinho. Nos casos ilustrados na 

Tabela 12, e dada a proximidade dos valores, não é fácil identificar um claro efeito lexical 

nas respostas dos informantes. 

No que respeita aos dados com o sufixo -inh-, há também uma preferência por estruturas 

com -inh- com redução vocálica, mas, relativamente a estruturas que exibem o sufixo -inh- 

sem redução vocálica, o comportamento geral indica instabilidade nos juízos de valor dos 

informantes. Esta última estrutura, com um valor médio de apenas 50% de aproximação ao 

tipo de resposta esperado, mostra que há, por parte de alguns informantes, uma aceitação de 

estímulos que a literatura consideraria rejeitáveis. Repare-se na Tabela 13: 
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Plv-raiz Estímulos 10 sim estímulos 10 não 

carro c[ɐ]rrinho 10 c[a]rrinho 9 

mesa m[ɨ]sinha 10 m[e]sinha 5 

sopa s[u]pinha 10 s[o]pinha 1 

fofo f[u]finho 6 f[o]finho 0 

peça p[ɨ]cinha 2 p[ɛ]cinha 0 

Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313    ––––    Estímulos com o sufixo -inh-    

A título de exemplo, apresentam-se, na Tabela 13, alguns pares de estímulos, a fim de 

ilustrar que: (i) alguns pares de estímulos estão estabilizados, como carro, com 10 respostas 

sim para c[ɐ]rrinho e 9 respostas não para *c[a]rrinho; (ii) em alguns pares de estímulos, 

apenas um dos estímulos está estabilizado, ao passo que o outro está entre o estabilizado e o 

não estabilizado, como é o caso de mesa, com 10 respostas sim para m[ɨ]sinha, mas 5 

respostas não para *m[e]sinha; (iii) estímulos como sopa obtêm 10 respostas sim em 

s[u]pinha, mas *s[o]pinha apenas obtêm 1 resposta não, revelando estabilidade na estrutura 

não esperada mas não na outra; (iv) outros paradigmas revelam instabilidade em ambos os 

estímulos do par, como é o caso de fofo, em que apenas 6 informantes aceitam f[u]finho 

como bem produzido e nenhum informante considera *f[o]finho como mal produzido; por 

fim, (v) casos em que se observa uma quase total inversão relativamente ao que é predito 

pela literatura, como é o caso de peça, em que os 10 informantes aceitam *p[ɛ]cinha como 

bem produzida, em vez de p[ɨ]cinha, com apenas dois informantes a aceitarem este último 

estímulo como bem produzido. 

Os exemplos apresentados nas Tabelas 12 e 13 reflectem um contraste entre os sufixos -inh- 

e -zinh- e ilustram uma tendência no sentido de considerar aceitáveis estímulos com o sufixo 

-inh- que a literatura não prevê estarem de acordo com o funcionamento morfofonológico do 

PE. Podem-se interpretar estes resultados como indicadores de uma possível mudança dos 

juízos de valor quanto à aceitabilidade de determinados estímulos com vogal não reduzida 

seguida de -inh-. Nos casos ilustrados na Tabela 13, e dada a disparidade dos valores 

relativos aos diferentes paradigmas, parece registar-se um efeito lexical: vejam-se os casos 
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de mesa e peça, com estruturas fonológicas semelhantes e resultados dissemelhantes. O que 

se verifica, com base nos resultados para -inh-, é que o grau de variação nos juízos de valor 

não é o mesmo para todos os paradigmas lexicais; desta forma (e, extrapolando, para o 

domínio da produção), a hipótese que se coloca é a de determinados paradigmas lexicais com 

estruturas fonológicas semelhantes estarem a promover mais a produção de vogal não 

reduzida com -inh- do que outros. Uma hipótese deste tipo deverá ser testada em trabalhos 

de interface entre as áreas do Léxico e da Fonologia. 

Hipótese 2Hipótese 2Hipótese 2Hipótese 2    

Como referido no capítulo 2, Mateus & Andrade (2000) e Mateus (2003) assumem que no 

processo de elevação e centralização do vocalismo átono, /a/ - [ɐ] e /ɔ, o/ - [u] são regras 

lexicais, enquanto /ɛ, e/ - [ɨ] envolvem uma regra lexical e uma regra pós-lexical. Outro 

aspecto que é referido na literatura, em Oliveira (2006), sobre a aquisição do PE como língua 

segunda, e em Freitas (2007), sobre a aquisição de língua portuguesa como língua materna, é 

o de que a redução vocálica é um processo com regras que são adquiridas em momentos 

distintos, conforme o ponto de articulação da vogal. Assim, podemos esperar que a qualidade 

da vogal possa vir a legitimar: (i) respostas mais próximas do que é previsto na literatura, 

quando são adjungidos os sufixos -inh- e -zinh- e se trata das vogais /a/ e /ɔ, o/, porque está 

envolvida apenas uma regra lexical – a de elevação; (ii) respostas mais distantes do que é 

predito na literatura, quando estão em causa as vogais /ɛ, e/, porque está envolvida uma regra 

lexical – de elevação – além de uma regra pós-lexical – de centralização. Assim, colocou-se 

a seguinte hipótese: 

Hipótese 2 – Espera-se que os paradigmas lexicais que apresentem as vogais /a/ com redução 

em [ɐ] e /ɔ, o/ com redução em [u] legitimem respostas mais próximas do 

esperado (redução vocálica com -inh-; bloqueio à redução vocálica com -zinh-) do 

que os paradigmas que apresentem as vogais /ɛ, e/ que reduzem para [ɨ], as quais 

legitimarão maior grau de variação nas respostas. 
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Os resultados evidenciaram que, de todos os grupos avaliados, o grupo [a]/[ɐ] é o que obtém 

os resultados mais elevados, com uma média de 85%, seguido do grupo [e]/[ɨ] com 78%, do 

grupo [ɛ]/[ɨ] com 75%, do grupo [ɔ]/[u] com 75% e o grupo [o]/[u] com 71%.  

Nestes primeiros resultados, a hipótese colocada é parcialmente validada, ou seja, o grupo 

com mais respostas próximas do esperado é /a/, apresentando comportamento mais estável 

do que os restantes grupos, o que vai ao encontro do que é hipotetizado. Relativamente, aos 

grupos seguintes: o grupo /ɛ, e/, que reduz para [ɨ], com resultados mais próximos do 

esperado, com 75% e 78%, respectivamente, precedem o grupo /ɔ, o/ com redução em [u], 

com valores de 75% e 71%, respectivamente. Ainda que a diferença não seja muito elevada 

em termos percentuais, há uma ordem diversa da esperada, sendo que /ɔ, o/ não precede /ɛ, 

e/. A hipótese 2 é, portanto, parcialmente confirmada. 

Os resultados obtidos permitem algumas considerações. O facto de a ordem de estabilização 

dos grupos ser distinta da inicialmente pensada pode significar que o que desencadeia a 

alteração na ordem não é o número de regras envolvidas, mas, provavelmente, o tipo de 

vogal e os traços de altura envolvidos. O grupo /a/ regista o valor mais elevado; tal poderá 

estar relacionado com o facto de esta vogal ser a única (neste trabalho estudada) que 

pertence ao inventário nuclear das três vogais básicas das línguas do mundo, constituído por 

/a, i, u/ (Jakobson & Halle 1956), que integram o ‘modelo AIU’ (Anderson & Jones 1974 

apud Harris 2005). Fazendo parte deste inventário e sendo uma das primeiras vogais a 

emergir no processo de aquisição (Freitas 2007), esta poderia ser uma das razões para a 

estabilidade do grupo com /a/. O facto de /a/ implicar apenas a activação de uma regra, a de 

elevação, pode estar na base deste comportamento. Mas se a explicação anterior funciona 

para o grupo /a/, não explica por que razão o grupo /ɔ, o/ não se apresenta em seguida na 

ordem dos resultados, ou seja, também estes dois grupos implicam uma só regra de elevação, 

logo, seria justificação para terem comportamentos semelhantes. Ao invés, registam valores 

que os colocam no fim da lista (ainda que a diferença percentual com o grupo /ɛ, e/ seja 
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reduzida): 

Vogal    /a/    /e//e//e//e/    /ɛ/    /ɔ/    /o/    

%%%%    85% 78% 75% 75% 71% 

Tabela Tabela Tabela Tabela 14141414    ––––    Valores percentuais por tipo de qualidade vocálica    

Na Tabela 14, verifica-se uma ordenação por classe do Ponto de Articulação: Dorsal > 

Coronal > Labial. Mais especificamente, verifica-se que /a/ se destaca como a classe natural 

do sistema que apresenta os resultados mais estáveis em análise; as vogais baixas /ɛ/ e /ɔ/ 

apresentam o mesmo valor final, sendo que as vogais médias se encontram em momentos 

diferentes de estabilização para estes informante, já que /e/ obtém 78% e /o/ obtém 71%, 

embora os valores sejam muito próximos entre si. 

Os resultados relativos ao controlo de qualidade vocálica e tipo de sufixo associado estão 

apresentados na Tabela 15, que reúne os resultados apresentados na secção 4.1.2:  

Resposta esperada sim    Ex. 100% S    Resposta esperada não    Ex. 100% N    

[ɐ]+ -inh-    c[ɐ]sinha 93 [a] + -inh- c[a]sinha 76 

[a] + -zinh-    c[a]sazinha 82 [ɐ]+ -zinh- c[ɐ]sazinha 87 

[ɨ]+ -inh-    d[ɨ]dinho 85 [e] + -inh- d[e]dinho 47 

[e] + -zinh-    d[e]dozinho 87 [ɨ]+ -zinh- d[ɨ]dozinho 91 

[ɨ]+ -inh-    p[ɨ]cinha 81 [ɛ] + -inh- p[ɛ]cinha 40 

[ɛ] + -zinh-    p[ɛ]çazinha 88 [ɨ]+ -zinh- p[ɨ]çazinha 92 

[u]+ -inh-    s[u]pinha 81 [o] + -inh- s[o]pinha 30 

[o] + -zinh-    s[o]pazinha 94 [u]+ -zinh- s[u]pazinha 94 

[u]+ -inh-    c[u]pinho 89 [ɔ] + -inh- c[ɔ]pinho 31 

[ɔ] + -zinh-    c[ɔ]pozinho 89 [u]+ -zinh- c[u]pozinho 75 

Tabela Tabela Tabela Tabela 15151515    ––––    Valores percentuais por qualidade vocálica e tipo de sufixo    

Por paradigma lexical, há quatro estruturas em confronto: para as respostas esperadas sim, os 

valores são bastante estáveis, com respostas acima de 80%; para as respostas esperadas não, 

o resultado menos estável e mais distante do esperado ocorre sempre nas estruturas [V não 
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reduzida + -inh-]. Este dados mostram, uma vez mais, que os juízos de valor sobre as 

estuturas com o sufixo -zinh- parecem estar mais estabilizados do que os relativos às 

estruturas com o sufixo -inh-, havendo uma instabilidade nos resultados com [V não reduzida 

+ -inh-], o que indica que estas estruturas estão, para estes informantes, em variação, 

revelando aceitabilidade perante estímulos que a literatura rejeita. 

No cômputo geral, verificou-se que (i) em nenhum dos grupos vocálicos se obteve o 

comportamento esperado em todo o paradigma, embora o grupo /a/ seja, claramente, mais 

estável do que os restantes grupos; (ii) quanto às quatro estruturas apresentadas, [V não 

reduzida + -inh-] é a estrutura menos estável em todos os grupos apresentados, com uma 

ligeira diferença no grupo /a/; (iii) globalmente, os itens com o sufixo -zinh- são mais 

estáveis do que os que apresentam o sufixo -inh-. 

Hipótese 3Hipótese 3Hipótese 3Hipótese 3    

O impacto do tipo de Rima envolvida nas estruturas em avaliação foi também tida em conta 

neste trabalho. Refira-se, novamente, que a presença de /l/ em Coda interfere na qualidade 

vocálica, por bloqueio à redução vocálica em posição átona (Mateus & Andrade, 2000, entre 

outros). Diferentes comportamentos fonológicos em diferentes tipos de Rimas poderão, 

assim, interferir na formulação dos juízos de valor dos informantes testados. No sentido de 

verificar se o tipo de Rima em PE tem impacto na (não) activação da redução vocálica, 

contrastou-se a Rima ramificada (VC) com a Rima não ramificada (V); no caso da Rima 

ramificada, foi testado o efeito da presença de cada uma das três consoantes em Coda (/l, ɾ, 

s/), enunciando-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 3 – Os falantes apresentarão um comportamento mais próximo do esperado no caso 

das Rimas não ramificadas com Núcleo não ramificado (redução da vogal com  

-inh-; bloqueio à redução da vogal com -zinh-); o bloqueio à redução vocálica 

em Rima com /l/ final e a ausência de bloqueio em Rimas com /ɾ/ e /s/ final 
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legitimarão maior variação nas respostas dos informantes relativas a estímulos 

com Rimas ramificadas. 

Os resultados dos contextos de tipo de estrutura da Rima estão apresentados na Tabela 16, 

que reúne os resultados apresentados na secção 4.1.3: 

Resposta esperada sim Ex. 100% 

S 

Resposta esperada não Ex. 100% 

N 

V reduzida+ inh c[ɐ]sinha 88% V n reduzida + inh c[a]sinha 39% 

V não reduzida+ zinh c[a]sazinha 80% V n reduzida + zinh c[ɐ]sazinha 94% 

V reduzida [ɾ] + inh c[ɐ]rtinha 81% V n reduzida [ɾ] + inh c[a]rtinha 48% 

V não reduzida [ɾ] + zinh c[a]rtazinha 86% V reduzida [ɾ] + zinh c[ɐ]rtazinha 88% 

V reduzida [ʃ] + inh p[ɐ]stinha 85% V n reduzida [ʃ] + inh p[a]stinha 36% 

V não reduzida [ʃ] + zinh p[a]stazinha 92% V reduzida [ʃ] + zinh p[ɐ]stazinha 84% 

V não reduzida [ɫ] + inh s[a]lsinha 97% V reduzida [ɫ] + inh s[ɐ]lsinha 62% 

V não reduzida[ɫ] + zinh s[a]lsazinha 91% V reduzida [ɫ] + zinh s[ɐ]lsazinha 76% 

Tabela Tabela Tabela Tabela 16161616    ––––    Valores percentuais por tipo de estrutura de Rima    

Uma vez mais, por paradigma lexical, há quatro estruturas em confronto. Para as respostas 

esperadas sim, os valores são estáveis, com respostas acima de 79%; para as respostas 

esperadas não, há duas tendências: (i) uma no sentido da estabilização dos dados para todas 

as estruturas com [Rima ramificada + -zinh-], com médias acima dos 75%; (ii) outra na 

direcção da instabilidade, com valores abaixo dos 60% em estruturas com [Rima ramificada 

+ -inh-]. Relativamente ao tipo de Rima ramificada, pode-se confirmar que os resultados de 

estruturas com [ɫ], com valores médios de 80%, contrastam com os valores registados para 

as restantes Rimas ramificadas, com valores médios de 70%, evidenciando um possível 

efeito de tipo de Coda. No caso específico de -inh-, seria de esperar que uma estrutura como 

[V reduzida [ɫ] + -inh-] fosse sistematicamente rejeitada pelos informantes, dado que é 

condicionada pela regra que determina o bloqueio da redução vocálica em estruturas com [ɫ], 

o que só acontece em 62% dos casos. No entanto, note-se que a instabilidade com esta Coda 
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lateral (62% de respostas não) é menos acentuada do que a registada para as restantes Rimas: 

Rima não ramificada ([V não reduzida + -inh-], com 39% de não); Rima ramificada com [ʃ] 

([V não reduzida [ʃ] + -inh-], com 36% de não); Rima ramificada com [ɾ] ([V não reduzida 

[ɾ] + -inh-], com 48% de não). 

Em suma, a hipótese colocada não é confirmada: não existe um contraste entre Rima não 

ramificada e Rima ramificada; o efeito de contraste regista-se apenas entre as restantes 

Rimas e a Rima com Coda lateral, facto que estará relacionado com o bloqueio que este 

último contexto impõe à redução vocálica da vogal átona tautossilábica. 

Hipótese 4Hipótese 4Hipótese 4Hipótese 4    

Pereira (1999), entre outros, assumem que o sistema acentual do português não é 

fonologicamente determinado pela quantidade. Porém, segundo Brandão de Carvalho (1992) 

e Lüdke (1953), apud Pereira (1999: 111)), as Rimas ramificadas em posição final de 

palavra-raiz seriam pesadas para efeitos de atribuição de acento (pastel, rapaz, prazer). As 

Rimas terminadas em /l/ (relva, pastel) seriam igualmente consideradas pesadas, dada a não 

redução da vogal tautossilábica, independentemente da sua posição na palavra. No sentido de 

avaliar o eventual efeito do peso silábico das Rimas ramificadas nos juízos de valor dos 

informantes, formulou-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 4 – Se Rimas ramificadas em final de palavra estiverem associadas a peso silábico, 

espera-se que os falantes prefiram versões com vogal não reduzida em ambos os 

casos de adjunção de sufixo (-inh- e -zinh-). Se Rimas com /l/ estiverem sempre 

(posições final e não final de palavra) associadas a peso silábico, espera-se que 

os falantes prefiram sempre versões com vogal não reduzida em ambos os casos 

de adjunção de sufixo (-inh- e -zinh-).  

Os resultados para os dois contextos de posição de estrutura da Rima (posição não final e 

final na palavra-raiz) estão apresentados nas Tabelas 17 e 18, que reúnem os resultados 
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apresentados na secção 4.1.4: 

resposta esperada sim 
Ex. 100% 

S 
resposta esperada não 

Ex. 100% 

N 

V reduzida [ɾ] + n final + -inh-  c[ɐ]rtinha 96 V n reduzida [ɾ] + n final + -inh-  c[a]rtinha 39 

V n reduzida [ɾ] + n final + -zinh-  c[a]rtazinha 75 V reduzida [ɾ] + n final + -zinh-  c[ɐ]rtazinha 92 

V n reduzida [ɫ] + n final + -inh-  s[a]lsinha 99 V reduzida [ɫ] + n final + -inh-  s[ɐ]lsinha 60 

V n reduzida [ɫ] + n final + -zinh-  s[a]lsazinha 88 V reduzida [ɫ] + n final + -zinh-  s[ɐ]lsazinha 75 

V reduzida [ʃ] + n final + -inh-  p[ɐ]stinha 85 V n reduzida [ʃ] + n final + -inh-  p[a]stinha 35 

V n reduzida [ʃ] + n final + -zinh-  p[a]stazinha 92 V reduzida [ʃ] + n final + -zinh-  p[ɐ]stazinha 92 

Tabela Tabela Tabela Tabela 17171717    ––––    Valores percentuais dos estímulos em posição não final    

Como referido anteriormente, por paradigma lexical, há quatro estruturas em confronto: para 

as respostas esperadas sim, os valores são bastante estáveis, com respostas acima de 74%; 

para as respostas esperadas não, os valores são menos estáveis, oscilando entre os 35% e os 

92%. 

Deste modo, estes dados evidenciam que os juízos de valor para as estruturas em posição não 

final para as quais se esperam respostas positivas parecem estar mais estabilizados do que os 

relativos às estruturas com esperada resposta negativa, havendo uma instabilidade mais 

evidente nos resultados com [V não reduzida [ɾ] + não final + -inh-] e [V não reduzida [ʃ] 

+ não final + -inh-], ambas com -inh-, o que indica que os informantes, revelam 

aceitabilidade perante estímulos que a literatura rejeita.  

No caso das Rimas ramificadas em posição não final, esperava-se, de acordo com a Hipótese 

4, que os informantes preferissem vogais não reduzidas apenas com a Coda lateral. Tal é 

confirmado pelos dados. Porém, os informantes mostram aceitar produções com vogal não 

reduzida em estruturas que não podem ser consideradas pesadas para efeitos de atribuição de 

acento: [V não reduzida [ɾ] + não final + -inh-], com apenas 39% de respostas negativas; 

[V não reduzida [ʃ] + não final +-inh-] com apenas 35% de respostas negativas. Tendo em 
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conta que ambas as estruturas contêm o sufixo -inh- e que este sufixo legitima, de acordo 

com os resultados desta tese, um maior grau de aceitação de vogais não reduzidas, os 

resultados para a posição não final não fornecem evidência empírica para o efeito do peso 

silábico nos juízos de valor aqui descritos. 

No caso das estruturas com Coda fricativa, para os estímulos com esperada resposta positiva, 

os informantes mostram uma ligeira preferência pela vogal não reduzida, o que não é 

esperado de acordo com a Hipótese 4, por não se tratar de uma estrutura potencialmente 

pesada; no grupo das respostas esperadas negativas, os informantes aceitam mais facilmente 

os estímulos com a vogal não reduzida ([V não reduzida [ʃ] + não final +-inh-], com 35%), 

o que, uma vez mais, não está conforme a hipótese em discussão. Este resultado deve-se, 

uma vez mais, ao maior grau de aceitação de estrutura com vogal não reduzida e -inh-.  

Passemos, agora, à análise da Tabela 18. 

 

Resposta esperada sim Ex. 
100% 

S 
Resposta esperada não Ex. 

100% 

N 

V reduzida [ɾ] + final + inh jant[ɐ]rinho 64 V n reduzida [ɾ] + final + inh jant[a]rinho 90 

V n reduzida [ɾ] + final + zinh jant[a]rzinho 97 V reduzida [ɾ] + final + zinh jant[ɐ]rzinho 89 

V reduzida [ɫ] + final + inh punh[ɐ]linho 92 V n reduzida [ɫ] + final + inh punh[a]linho 62 

V n reduzida [ɫ] + final + zinh punh[a]lzinho 94 V reduzida [ɫ] + final + zinh punh[ɐ]lzinho 81 

V reduzida [ʃ] + final + inh rap[ɐ]zinho 85 V n reduzida [ʃ] + final + inh rap[a]zinho 42 

Tabela Tabela Tabela Tabela 18181818    ----    Valores percentuais dos estímulos em posição final    

Por paradigma lexical, há quatro estruturas em confronto: para as respostas esperadas sim, os 

valores são bastante estáveis, com respostas acima de 84% (excepto na estruturas [V 

reduzida [ɾ] + final + inh] com 64%); para as respostas esperadas não, os valores são 

estáveis, acima dos 80% (excepto nas estruturas [V não reduzida [ɫ] + final + -inh-], com 

62%, e [V não reduzida [ʃ] + final + -inh-], com 42%). Deste modo, estes dados mostram, 

que os juízos de valor para as estruturas em posição final, parecem estar mais estabilizados.  
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De acordo com a Hipótese 4, esperar-se-ia uma preferência por vogais não reduzidas em 

todas as Rimas ramificadas em final de palavra, sendo este comportamento o produto do 

efeito do eventual peso silábico inerente a estas estruturas. Observando os dados, verifica-se 

que, nas estruturas com esperada resposta positiva, os informantes preferem estímulos com 

vogal não reduzida para as Rimas com vibrante ([V não reduzida [ɾ] + final + -zinh-], 

97%, vs [V reduzida [ɾ] + final + -inh-], com 64%); no entanto, com a Coda lateral, não se 

verifica este efeito: os informantes aceitam igualmente os estímulos com vogal reduzida e 

com vogal não reduzida (respectivamente, 92% e 94%). Nas estruturas com resposta 

esperada negativa, os resultados obtidos mostram o efeito contrário: inesperadamente, nas 

estruturas com Coda vibrante, os valores são idênticos para os estímulos com vogal reduzida 

e com vogal não reduzida (respectivamente, 90% e 89%); contrariamente, para a Coda 

lateral, os informantes aceitam com mais facilidade estímulos com a vogal reduzida (62%), 

em detrimento dos que têm a vogal não reduzida (81%). Note-se, no entanto, que o resultado 

para [V não reduzida [ɫ] + final + -inh-] pode não decorrer da eventual quantidade da Rima 

mas do efeito do sufixo -inh-, que favorece a aceitação de estímulos com vogal não reduzida. 

No caso das Rimas com Coda [ʃ], o valor de 42% para [V não reduzida [ʃ] + final + -inh-] 

poderia fazer pensar no efeito do peso silábico sobre os juízos de valor dos informantes. No 

entanto, os resultados para a Coda fricativa são problemáticos, uma vez que não foi possível 

avaliar a relação entre vogal (não) reduzida e presença de -inh- ou -zinh- - (neste desenho 

experimental, rap[a]zinho pode ser o produto de não redução+-zinh- ou de *não redução+  

-inh-; por outro lado, rap[ɐ]zinho pode ser o produto de *redução+-zinh- ou de redução+   

-inh-, o que bloqueia a interpretação dos resultados). O estudo mais detalhado desta estrutura 

deverá ser efectuado em investigação futura.  

Em suma, e considerando a globalidade dos resultados acima retomados, verifica-se que a 

hipótese 4 não é confirmada. 
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Hipótese 5Hipótese 5Hipótese 5Hipótese 5    

Por fim, neste trabalho procurou-se testar o comportamentos de informantes com perfis 

linguísticos e áreas de formação distintos. Foram seleccionados dois grupos distintos de 

informantes: o grupo dos não linguistas (composto por informantes licenciados em áreas que 

não a linguística) e o grupo dos linguistas (grupo formado por informantes com formação em 

linguística e com actividade profissional nesta área). Construíu-se a última hipótese deste 

trabalho: 

Hipótese 5 – Os falantes do grupo com formação em linguística revelarão um 

comportamento mais próximo do esperado (redução da vogal com -inh-; 

bloqueio à redução da vogal com -zinh-) do que os falantes sem esta formação, 

que terão um comportamento menos estável. 

Observem-se os resultados totais de respostas esperadas (respostas esperadas sim para 126 

estímulos; respostas esperadas não para 126 estímulos) obtidas por todos os informantes, 

compiladas na Tabela 19:  

  Grupo A Grupo B 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

252 Nº 144 189 176 189 183 188 179 185 173 156 

100 % 57 75 70 75 73 75 71 73 69 62 

Média por grupo 70% 70% 

Média geral 70% 

Tabela Tabela Tabela Tabela 19191919    ––––    Valores percentuais por informante e por grupo    

Os grupos apresentam um comportamento homogéneo, como se observa pela média acima 

referida. Em termos globais, não há, portanto, diferença entre os grupos.  

Quanto aos valores individuais, há informantes que se destacam por apresentarem valores 

distantes do esperado, como é o caso do informante 1, com 57% de. No geral, nenhum 
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informante alcança os 100% de respostas esperadas, sendo o valor mais alto o de 75%, para 

os informantes 2, 4, 6.  

De forma a observar mais detalhadamente estes resultados gerais, apresentam-se algumas 

tabelas com valores percentuais médios para as respostas sim e para as respostas não, 

organizadas por grupo e em função das variáveis estudadas nesta tese.  

A Tabela 20 apresenta valores médios relativos ao efeito do tipo de sufixo nos juízos de 

valor dos informantes testados. 

Resposta esperada sim Grupo A Grupo B Resposta esperada não Grupo A Grupo B 

tipo sufixo 

V reduzida + -inh- 86 86 V não reduzida + -inh- 40 52 

V não reduzida + -zinh- 90 85 V reduzida + -zinh- 85 88 

Tabela Tabela Tabela Tabela 20202020    ––––    Valores médios por grupo para tipo de sufixo    

Verifica-se que há efeito de grupo apenas na estrutura [V não reduzida + -inh-], com 12% 

de diferença. Os restantes valores não permitem uma distinção entre os grupos.  

A Tabela 21 apresenta valores percentuais médios relativos ao efeito da qualidade vocálica 

nas respostas dos informantes. 

Resposta esperada sim Grupo A Grupo B Resposta esperada não Grupo A Grupo B 

[ɐ]+ -inh- 96 90 [a]+ -inh- 66 85 

[a]+ -zinh 85 79 [ɐ]+ -zinh- 82 92 

[ɨ]+ -inh- 83 86 [e]+ -inh- 38 55 

[e]+ -zinh- 87 87 [ɨ]+ -zinh- 89 93 

[ɨ]+ -inh- 80 81 [ɛ]+ -inh- 35 45 

[ɛ]+ -zinh- 91 86 [ɨ]+ -zinh- 89 95 

[u]+ -inh- 88 89 [ɔ]+ -inh- 31 30 

[ɔ]+ -zinh- 92 85 [u]+ -zinh- 77 73 

[u]+ -inh- 83 80 [o]+ -inh- 25 35 

[o]+ -zinh- 95 92 [u]+ -zinh- 95 92 

Tabela Tabela Tabela Tabela 21212121    ----    Valores médios por grupo para qualidade vocálica 



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

112 

O efeito de grupo apenas se regista as esperadas respostas negativas, sempre em estruturas 

com [V não reduzida + -inh-], com diferenças entre os 10% e os 19%. Neste caso, ainda 

que ambos os grupos apresentem resultados distantes do esperado, o grupo B tem resultados 

mais próximos do esperado. Os restantes valores são semelhantes para ambos os grupos.  

A Tabela 22 resume os resultados (valores percentuais médios) relativos ao efeito de tipo de 

Rima nas respostas dos informantes. 

Resposta esperada sim 
Grupo 

A 

Grupo 

B 
Resposta esperada não 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

V reduzida + -inh- 87 90 V não reduzida + -inh- 34 42 

V não reduzida + -zinh- 82 78 V reduzida + -zinh- 93 95 

V reduzida [ʃ] + -inh- 85 84 V não reduzida [ʃ] + -inh 30 43 

V não reduzida [ʃ] + -zinh- 95 89 V reduzida [ʃ] + -zinh- 88 91 

V reduzida [ɾ] + -inh- 81 81 V não reduzida [ɾ] + -inh- 43 54 

V não reduzida [ɾ] + -zinh- 89 83 V reduzida [ɾ] + -zinh- 88 87 

V não reduzida [ɫ] + -inh- 96 93 V reduzida [ɫ] + -inh- 53 68 

V não reduzida [ɫ] + -zinh- 92 91 V reduzida [ɫ] + -zinh- 73 83 

Tabela Tabela Tabela Tabela 22222222    ––––    Valores médios por grupo para tipo de Rima 

Nos dados apresentados, não se regista efeito de grupo para os estímulos com esperada 

resposta sim. No caso das estrutras para as quais se espera resposta não, há efeito de grupo 

em todas as estruturas com -inh-, com diferenças entre os 10% e os 15%. Uma vez mais, 

ainda que ambos os grupos apresentem resultados distantes do esperado, o grupo B tem 

resultados mais próximos do esperado. Os restantes valores são semelhantes para ambos os 

grupos.  

Finalmente, a Tabela 23 apresenta os valores percentuais médios sobre o efeito da posição da 

Rima ramificada da palavra-raiz na avaliação dos estímulos apresentados. 

  



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

113 

Resposta esperada sim Grupo 

A 

Grupo 

B 

Resposta esperada não Grupo 

A 

Grupo 

B 

Posição não final 

V n reduzida [ɫ] + n final + -zinh- 91 84 V reduzida [ɫ] + n final + -zinh- 71 78 

V n reduzida [ɫ] + n final + -inh- 97 100 V reduzida [ɫ] + n final + -inh- 63 57 

V n reduzida [ɾ] + n final + -zinh- 80 70 V reduzida [ɾ] + n final + -zinh- 93 91 

V reduzida [ɾ] + n final + -inh- 93 98 V n reduzida [ɾ] + n final + -inh- 38 40 

V não reduzida [ʃ] + não final + -zinh- 95 88 V reduzida [ʃ] + não final + -zinh- 92 92 

Posição final 

V n reduzida [ɫ] + final + -zinh- 90 98 V reduzida [ɫ] + final + -zinh- 73 88 

V reduzida [ɫ] + final + -inh- 95 88 V n reduzida [ɫ] + final + -inh- 45 78 

V n reduzida [ɾ] + final + -zinh- 100 94 V reduzida [ɾ] + final + -zinh- 80 98 

V reduzida [ɾ] + final + -inh- 67 60 V n reduzida [ɾ] + final + -inh- 49 71 

V reduzida [ʃ] + final + -inh- 90 80 - - - 

Tabela Tabela Tabela Tabela 23232323    ––––    Valores médios por grupo para posição de tipo de Rima    

Na Tabela 23, identifica-se um efeito de grupo apenas nas Rimas ramificadas em posição 

final para as quais se espera resposta negativa, com diferenças entre os 10% e os 33%. Uma 

vez mais, o grupo B tem resultados mais próximos do esperado. Os restantes valores são 

semelhantes para ambos os grupos.  

Partiu-se do pressuposto de que o grupo dos linguistas teria um maior conhecimento 

linguístico explícito, sendo que este conhecimento corresponderia a uma utilização das 

formas padrão com maior sistematicidade. Por outro lado, o grupo dos não linguistas, por 

não ter formação específica na área da linguística, seria mais sensível aos fenómenos de 

variação e mudança, pelo que exibiria comportamentos menos esperados.  

Tendo em conta todos os dados resumidos nas Tabelas 19 a 23, verifica-se que o efeito de 

grupo de informantes apenas ocorre no conjunto de estímulos com respostas esperadas não, 

quando co-ocorrem a vogal não reduzida seguida do sufixo -inh-, estrutura que se revelou ser 

a menos estável. Na Tabela, 23, o contraste entre grupos dá-se com estímulos com Rima 

ramificada em posição não final na palavra-raiz. Desta forma, a Hipótese 5 é parcialmente 
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confirmada, sendo o grupo dos linguistas mais conservador do que o dos não linguistas, 

sobretudo quando está em causa a aceitação de estímulos não esperados do tipo [V não 

reduzida+ -inh-]. 
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5.5.5.5. CCCCONONONONSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAIS    

Neste capítulo, será feito um balanço do trabalho realizado no âmbito da presente tese, 

salientando as hipóteses colocadas e a metodologia utilizada para obter os resultados que 

serviram de base a este trabalho, apresentando as limitações ao estudo encontradas e 

referindo potenciais soluções. Por fim, apresentam-se sugestões de investigação futura 

relacionadas com o tópico em estudo. 

Esta tese teve como principal objectivo avaliar, através de juízos de aceitabilidade, de que 

forma os falantes adultos do PE se comportam perante paradigmas lexicais que apresentem 

variação em estímulos com os sufixos -inh- e -zinh- e o efeito da adjunção destes sufixos na 

qualidade da vogal que é tónica na palavra-raiz. Nesse sentido, foram colocadas cinco 

hipóteses para responder à questão central de investigação (de que forma os falantes do PE 

reagem à variação alofónica associada à vogal que é tónica na palavra-raiz e que surge como 

átona na sequência da adjunção dos sufixos -inh- e -zinh-?). 

De acordo com a primeira hipótese, esperar-se-ia que os falantes apresentassem preferência 

pelas estruturas com o sufixo -inh- antecedido das vogais [ɐ, ɨ, u] e pelas estruturas com o 

sufixo -zinh- antecedido das vogais [a, e, ɛ, o, ɔ]. Os resultados demonstraram que, quanto ao 

sufixo zinh-, os informantes preferem estruturas que não exibem redução vocálica, mas, em 

relação ao sufixo -inh-, tal hipótese é infirmada, aceitando os informantes frequentemente -

inh- à direita de vogal não reduzida. 

A segunda hipótese assentava na expectativa de que os paradigmas que apresentassem as 

vogais /a/ com redução para [ɐ] e /ɔ/ e /o/ com redução para [u] tivessem respostas mais 

próximas do esperado do que os paradigmas que apresentassem as vogais /ɛ/ e /e/ que 

reduzem para [ɨ], que deveriam ser o grupo com maior grau de variação nas respostas, por 

envolverem uma regra lexical e uma pós-lexical, ao invés das anteriores vogais fonológicas, 

cuja redução apenas implica a activação de uma regra lexical (Oliveira 2006). Os resultados 
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evidenciaram que a hipótese é parcialmente validada, ou seja, o grupo com mais respostas 

próximas do esperado é [a]/[ɐ], apresentando comportamento mais estável do que os 

restantes grupos, o que vai ao encontro da hipótese colocada. No entanto, há nos restantes 

grupos uma ordem diversa da esperada, sendo os resultados muito próximos entre si. A 

hipótese 2 é, portanto, parcialmente confirmada. 

A terceira hipótese apontava para o facto de os informantes apresentarem um comportamento 

mais próximo do esperado no caso das Rimas não ramificadas com Núcleo não ramificado 

(redução da vogal com -inh-; bloqueio à redução da vogal com -zinh-). A variabilidade do 

funcionamento das Rimas ramificadas em PE (bloqueio à redução vocálica em Rima com /l/ 

final e a ausência de bloqueio em Rimas com /ɾ/ e /s/ final) legitimaria maior variação nas 

respostas dos informantes relativas a estímulos com Rimas ramificadas. Os resultados 

mostraram que não existe um contraste entre Rima não ramificada e Rima ramificada; o 

efeito de contraste regista-se apenas entre as Rimas com Coda fricativa e Coda vibrante, por 

um lado, e a Rima com Coda lateral, por outro, facto que estará relacionado com o bloqueio 

que este último contexto impõe à redução vocálica da vogal átona tautossilábica. A hipótese 

não é, assim, confirmada. 

A quarta hipótese relaciona-se com o facto de as Rimas ramificadas em final de palavra e a 

Rima com Coda lateral, em qualquer posição da palavra, estarem associadas ou não a peso 

silábico. No caso da presença de peso silábico nestas estruturas, esperar-se-ia que os 

informantes preferissem versões com vogal não reduzida em ambos os casos de adjunção de 

sufixo (-inh- e -zinh-). Os dados revelam que, nas estruturas com esperada resposta positiva, 

os informantes preferem estímulos com vogal não reduzida para as Rimas com [ɾ]; nas 

Rimas com [ɫ], não se verifica este efeito. Nas estruturas com esperada resposta negativa, os 

informantes apresentam valores idênticos para Rimas com [ɾ], com vogal reduzida e com 

vogal não reduzida; para Rimas com [ɫ], os informantes aceitam com mais facilidade 

estímulos com a vogal reduzida. Note-se que o resultado para [V não reduzida [ɫ] + final + 
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-inh-] pode não decorrer da eventual quantidade da Rima, mas do efeito do sufixo -inh-, que 

favorece a aceitação de estímulos com vogal não reduzida. No caso das Rimas com [ʃ], 

poderia pensar-se no efeito do peso silábico sobre os juízos de valor dos informantes, mas os 

resultados relativos a esta estrutura são problemáticos, uma vez que não é possível avaliar a 

relação entre vogal (não) reduzida e presença de -inh- ou -zinh-, no desenho experimental 

aqui aplicado. Em suma, e considerando a globalidade dos resultados acima retomados, 

verifica-se que a hipótese 4 não é confirmada. 

Por fim, a quinta hipótese, relativa ao perfil linguístico dos informantes, procurava testar se 

os informantes do grupo com formação em linguística revelariam um comportamento mais 

próximo do esperado (redução da vogal com -inh-; bloqueio à redução da vogal com -zinh-) 

do que os informantes sem esta formação, que teriam um comportamento menos estável. Os 

resultados mostram que se verifica um efeito de grupo de informantes no conjunto de 

estímulos com respostas esperadas não, quando co-ocorre [V não reduzida + -inh-], a 

estrutura menos estável, e com Rima ramificada em posição não final na palavra-raiz. Desta 

forma, a Hipótese 5 é parcialmente confirmada, sendo o grupo dos linguistas mais 

conservador do que o dos não linguistas, sobretudo quando está em causa a aceitação de 

estímulos não esperados do tipo [V não reduzida+ -inh-]. 

Em seguida, refere-se algumas das limitações encontradas neste estudo. 

Na metodologia: 

Na selecção das palavras-raiz, procuraram-se palavras frequentes nos corpora disponíveis 

para o PE20 e passíveis de serem apresentadas a falantes adultos, bem como a crianças (para 

que o estudo pudesse ser replicado mais tarde na área da aquisição). Se tivessem sido melhor 

                                              

20 Neste caso as fontes foram o CETEMPúblico (acedido em Junho de 2010 

http://193.136.2.104/acesso/contabilizacao.php#listaPosCETEMPUBLICO), Português Fundamental e 

REDIP (acedido em Julho de 2010 http://www.iltec.pt/?action=concord). 
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acauteladas estas lacunas, provalmente, o corpus seria mais abrangente e mais completo, para 

testar os juízos de valor dos informantes. Nesse sentido, algumas das palavras-raiz utilizadas 

não replicam integralmente a estrutura da palavra: 

i. quanto à extensão, nem todas têm o mesmo número de sílabas; 

ii. no tipo de Ataque, deveria haver apenas Ataques não ramificados simples, mas 

existem alguns casos de Ataques vazios; 

iii. não foram testados Núcleos ramificados, que se sabe terem impacto na qualidade 

da vogal átona (c[aj]xinha e não *c[ɐj]xinha); 

iv. não foi tida em conta a qualidade das consoantes antes e depois da vogal-alvo, para 

despistar potenciais efeitos de co-articulação; 

v. não foi testada a posição da Rima não ramificada em posição final na palavra-raiz; 

Pode também ser referida como limitação, o facto de terem sido apenas apresentados três 

paradigmas por tipo de variável, pode parecer um número insuficiente, para extrapolar 

valores de referência por tipo de estrutura. O ideal será sempre ter um maior número de 

paradigmas e de estruturas apresentadas, no entanto, nunca se pode deixar de ter presente 

que, quantos mais paradigmas, maior o número de estímulos e de tempo que demora a tarefa 

a ser realizada pelos informantes. O número seleccionado de três paradigmas procurou ter 

em foco um tempo de realização da tarefa sem fatigar os informantes durante a mesma. 

Na produção de estímulos não foi feita uma análise acústica, mas apenas uma visualização 

superficial dos valores relativos aos formantes das vogais, somente em alguns estímulos. 

Ainda que tenha sido pedido a dois informantes (com treino e habituados a transcrições 

fonéticas) para fazerem uma avaliação perceptiva, é de considerar que não tenha sido o 

suficiente para aferir a qualidade vocálica pretendida. 

A esolha do tipo de pergunta (“Aceita esta palavra como bem produzida por um informante 

de Lisboa?”) tentou ser o mais neutra e próxima do objectivo central do projecto, mas é 
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sempre difícil saber como os informantes a interpretaram. Embora tenham sido apresentados 

itens de treino, na verdade, os informantes podem ter emitido o seu juízo de valor não com 

base na qualidade da vogal mas noutras propriedades linguísticas dos estímulos (preferência 

por -inh- ou -zinh-; estranheza relativamente ao estímulo; atestações com -inh- e -zinh- 

pouco frequentes; etc). Uma solução seria apresentar aos mesmos informantes um outro teste 

em que se fizesse a comparação de formas, por ex.: “prefere c[ɐ]sinha ou c[a]sasinha?” e 

“prefere c[ɐ]sinha ou c[a]sinha?” Aqui as respostas obtidas poderiam clarificar melhor as 

respostas obtidas. 

Relativamente, ao tipo de variável sociolinguística estudada, a noção de experiência na área 

de formação pode ser questionável, visto que não foi feita qualquer avaliação em função do 

tempo de leccionação. 

Na análise dos dados: 

Deve referir-se a ausência de uma análise estatística, com a realização de testes de 

significância, tendo sido somente realizada uma análise qualitativa dos resultados. 

 

Concluindo, este estudo pode funcionar como um ponto de partida para outros trabalhos. As 

linhas que se seguem podiam complementar o conhecimento que se tem do fenómeno do 

vocalismo átono associado aos sufixos -inh- e -zinh-. Investigações orientadas para: 

i. a percepção, para identificação da vogal-alvo, apresentando apenas auditivamente 

os estímulos com -inh- e -zinh-, com diferente qualidade vocálica na vogal-alvo, e 

solicitando aos informantes para transcreverem a vogal-alvo ouvida;  

ii. a produção, apresentando os estímulos em formato gráfico e pedindo aos 

informantes para os produzirem oralmente;  

iii. a psicolinguística, apresentando os estímulos visualmente e pedindo que façam uma 
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determinada escolha mediante uma pergunta medindo os respectivos tempos de 

reacção;  

iv. o léxico, apresentando uma lista de estímulos e controlando a frequência dos 

estímulos e de que forma a frequência tem um papel na realização da vogal-alvo na 

palavra com os sufixos -inh- e -zinh-;  

v. a aquisição, apresentando imagens e gravando as respostas obtidas no sentido de 

perceber que vogal emerge perante palavras com -inh- e -zinh-;  

vi. a aquisição e o ensino do português como língua não materna, relacionando este 

aspecto com o da aquisição do vocalismo átono;  

vii. a sociolinguística, apresentando os estímulos a informantes com características 

diversas – idade, sexo, escolaridade – para avaliar diferenças de comportamento em 

função de diferentes variáveis sociolinguísticas;  

viii. a dialectologia, apresentando os estímulos a informantes de diferentes regiões, em 

tarefas de percepção e de produção;  

Podem-se identificar vários outros desenvolvimentos deste trabalho, com linhas de 

investigação diversas e multifacetadas que permitam responder com mais informação à 

pergunta que tantos fazem: Mas afinal como é que se diz: é p[ɨ]drinha ou p[ɛ]drinha?! 
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7.7.7.7. AAAANEXOSNEXOSNEXOSNEXOS    

7.1.7.1.7.1.7.1. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 1111    

RimaRimaRimaRima    [a][a][a][a]    [e][e][e][e]    [[[[ɛɛɛɛ]]]]    [o][o][o][o]    [[[[ɔɔɔɔ]]]]    
CVCVCVCV    CVCVCVCV          
            mala dedo peça sopa bola 
            carro mesa pele fofo copo 
            casa medo pedra bolo gola 

CV[CV[CV[CV[ʃʃʃʃ]]]]    CVCVCVCV          
            pasta cesto resto rosto costa 
            casca besta testa mosca posta 
            tasca lesma sesta tosco tosta 

CV[CV[CV[CV[ɾɾɾɾ]]]]    CVCVCVCV          
            parvo cerca perna corpo porta 
            carta berço perto porto corda 
            barba verde certo porco torta 

CV[CV[CV[CV[ɫɫɫɫ]]]]    CVCVCVCV          
            malva feltro melro bolso folga 
            salsa  melga polvo polme 
            caldo  relva colcha molde 

CVCVCVCV    CV[CV[CV[CV[ʃʃʃʃ]]]]          
             cabaz chinês restrição do 

sistema 
arroz voz 

             lilás mês  noz 
             rapaz três  foz 

CVCVCVCV    CVCVCVCV[[[[ɾɾɾɾ]]]]          
            jantar dever colher calor restrição do 

sistema             mar ser mulher motor 
            colar prazer talher amor 

CVCVCVCV    CV[CV[CV[CV[ɫɫɫɫ]]]]          
         punhal restrição do 

sistema 
papel restrição do 

sistema 
rissol 

         curral pastel lençol 
          coral farnel farol 
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7.2.7.2.7.2.7.2. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 2222    

SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES ILIDADE EM FALANTES DO PE 
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7.3.7.3.7.3.7.3. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 3333    

 

01_D_bicudo  

02_D_bitola  

03_D_buraco  

04_D_buzina  

05_D_chicote  

06_D_chileno  

07_D_chinelo  

08_D_chinesa  

09_D_chupeta  

10_D_chuvada  

11_D_coruja  

12_D_cubano  

13_D_cupido  

14_D_curado  

15_D_dilema  

16_D_divino  

17_D_ducato  

18_D_dureza  

19_D_finura  

20_D_fivela  

21_D_fugida  

22_D_fulano  

23_D_furado  

24_D_futuro  

25_D_gilete  

26_D_ginete  

27_D_girafa  

28_D_girino  

29_D_gorila  

30_D_guloso  

31_D_jurado  

32_D_jurema  

33_D_limite  

34_D_lírica  

35_D_lúdica  

36_D_luneta  

37_D_micose  

38_D_mimosa  

39_D_minuto  

40_D_morada  

41_D_mucosa  

42_D_mugido  

43_D_muleta  

44_D_nicada  

45_D_nudeza  

46_D_número  

47_D_pijama  

48_D_pipoca  

49_D_pirata  

50_D_pitada  

51_D_pupila  

52_D_pureza  

53_D_puxada  

54_D_quilate  

55_D_quimera  

56_D_ricaço  

57_D_risada  

58_D_rotina  

59_D_rudeza  

60_D_rugoso  

61_D_sibila  

62_D_sigilo  

63_D_sineta  

64_D_sirene  

65_D_sucata  

66_D_sufixo  

67_D_sufoco  

68_D_sumiço  

69_D_tijela  

70_D_tijolo  

71_D_tirano  

72_D_tolice  

73_D_tomate  

74_D_tucano  

75_D_tutano  

76_D_vigota  

77_D_virose  

78_D_vitela  

79_D_vivaço  

80_D_zunido  
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7.4.7.4.7.4.7.4. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 4444    
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7.5.7.5.7.5.7.5. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 5555    
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7.6.7.6.7.6.7.6. AAAANEXONEXONEXONEXO    6666    ----    BD1BD1BD1BD1    

Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

amurinho amor                                                                                 10     inc. 

amorinho amor                                                                                 10     inc. 

amorzinho amor                                                                                 10     inc. 

amurzinho  amor                                                                                 10     inc. 

arruzinho arroz                                                                                 10     inc. 

arrozinho arroz                                                                                 10     inc. 

barbinha barba                                                 barbiebarbiebarbiebarbie    BBBB            BBBB    7 2 1 exc. 

b6rbazinha barba                                                                                 10     exc. 

b6rbinha barba                                                                                 10     exc. 

barbazinha barba                                                                                 10     exc. 

bercinho berço                         BBBB                                                    9 1   inc. 

b@rcinho berço                                                                                 10     inc. 

b@rçozinho  berço                                                                                 10     inc. 

berçozinho berço                                                                                 10     inc. 

bestazinha besta                                                                                 10     inc. 

b@stazinha  besta                                                                                 10     inc. 

b@stinha besta                                                                                 10     inc. 

bestinha besta                                                                                 10     inc. 

bulinha bola                                                                                 10     exc. 

bOlazinha bola                                                                                 10     exc. 

bulazinha  bola                         bulabulabulabula    bulabulabulabula            bulabulabulabula                    bulabulabulabula    6   4 exc. 

bOlinha bola                                                                                 10     exc. 

bolozinho bolo                                                                                 10     inc. 

bulozinho  bolo                                                                                 10     inc. 

bolinho bolo                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

bulinho bolo                                                                                 10     inc. 

bulsinho bolso                                                                                 10     inc. 

bulsozinho  bolso                                                                                 10     inc. 

bolsinho bolso                                                                                 10     inc. 

bolsozinho bolso                                                                                 10     inc. 

c6b6zinho cabaz                                                                                 10     inc. 

c6bazinho cabaz                                                                                 10     inc. 

c6ldinho caldo                                                                                 10     inc. 

c6ldozinho caldo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

caldozinho caldo                                                                                 10     inc. 

caldinho caldo                                                                                 10     inc. 

calorinho calor                                                                                 10     inc. 

calurzinho  calor                                                                                 10     inc. 

calorzinho calor                                                                                 10     inc. 

calurinho calor                                                                                 10     inc. 

carrozinho carro                                                                                 10     inc. 

c6rrinho carro                                                                                 10     inc. 

carrinho carro                                                                                 10     inc. 

c6rrozinho carro                                                                                 10     inc. 

cartazinha  carta                                                                                 10     inc. 

c6rtinha carta                                                                                 10     inc. 

c6rtazinha  carta                                                                                 10     inc. 

cartinha  carta                                                                                 10     inc. 

casinha  casa                                                                                 10     inc. 

casazinha casa                                                                                 10     inc. 

c6sinha casa                                                                                 10     inc. 

c6sazinha  casa                                                                                 10     inc. 

c6squinha casca                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

c6scazinha  casca                                                                                 10     inc. 

cascazinha  casca                                                                                 10     inc. 

casquinha  casca                                                                                 10     inc. 

cercazinha cerca                                                                                 10     inc. 

cerquinha cerca                                                                                 10     inc. 

c@rcazinha  cerca                                                                                 10     inc. 

c@rquinha cerca                                                                                 10     inc. 

c@rtozinho  certo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

cErtozinho certo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

cErtinho certo                                                                                 10     inc. 

c@rtinho certo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

cestinho cesto                                                                                 10     inc. 

c@stinho cesto                                                                                 10     inc. 

c@stozinho  cesto                                                                                 10     inc. 

cestozinho cesto                                                                                 10     inc. 

chin@sinho chinês                                                                                 10     inc. 

chinesinho chinês                                                                                 10     inc. 

colarinho  colar         colarinhocolarinhocolarinhocolarinho                            BBBB                            colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    7 1 2 exc. 

col6rzinho colar                                                                                 10     exc. 

col6rinho colar                 colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    colarinhocolarinhocolarinhocolarinho            colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    colarinhocolarinhocolarinhocolarinho    3   7 exc. 

colarzinho  colar                                                                                 10     exc. 

colchazinha colcha                                                                                 10     inc. 

culchinha colcha                                                                                 10     inc. 

culchazinha  colcha                                                                                 10     inc. 

colchinha colcha                                                                                 10     inc. 

colhErzinha colher                                                                                 10     inc. 

colhErinha colher                                                                                 10     inc. 

colh@rinha colher                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

colh@rzinha  colher                                                                                 10     inc. 

cupinho copo                                                                                 10     inc. 

cOpozinho copo                                                                                 10     inc. 

cOpinho copo                                                                                 10     inc. 

cupozinho  copo                                                                                 10     inc. 

cor6linho coral                                                                                 10     inc. 

coralzinho  coral                                                                                 10     inc. 

coralinho  coral                         colarcolarcolarcolar                                                    9   1 inc. 

cor6lzinho  coral                                                                                 10     inc. 

cOrdinha corda                                                                                 10     exc. 

cOrdazinha corda                                                                                 10     exc. 

curdinha corda                                                                                 10     exc. 

curdazinha  corda                                                                         curdacurdacurdacurda    9   1 exc. 

curpozinho  corpo                                                                                 10     inc. 

corpozinho corpo                                                                                 10     inc. 

curpinho corpo                                                                                 10     inc. 

corpinho corpo                                                                                 10     inc. 

cOstinha costa                                                                                 10     exc. 

custazinha  costa         custacustacustacusta            BBBB    BBBB                                            7 2 1 exc. 

cOstazinha costa                                                                                 10     exc. 

custinha costa custacustacustacusta                                                                            9   1 exc. 

curralinho  curral                                                                                 10     inc. 

curr6lzinho curral                                                                                 10     inc. 

curralzinho  curral                                                                                 10     inc. 

curr6linho curral                                                                                 10     inc. 

d@dozinho  dedo                                                                                 10     inc. 

d@dinho dedo                                                                                 10     inc. 

dedozinho dedo                                                                                 10     inc. 



VOCALISMO ÁTONO E OS SUFIXOS -INH- E -ZINH-: UM ESTUDO DE JUÍZOS DE ACEITABILIDADE EM FALANTES DO PE 

136 

Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

dedinho dedo                                                                                 10     inc. 

deverzinho dever                                                                                 10     inc. 

dev@rzinho dever                                                                                 10     inc. 

deverinho dever                                                                                 10     inc. 

dev@rinho dever                                                                                 10     inc. 

farnElzinho farnel                                                                                 10     exc. 

farn@linho farnel farelofarelofarelofarelo                    farolfarolfarolfarol                                    BBBB            7 1 2 exc. 

farn@lzinho  farnel                         BBBB                                    BBBB            8 2   exc. 

farnElinho farnel                                                                                 10     exc. 

farulinho farol                                 farelofarelofarelofarelo                                            9   1 inc. 

farOlinho farol                                                                                 10     inc. 

farulzinho  farol                                                                                 10     inc. 

farOlzinho farol                                                                                 10     inc. 

f@ltrinho feltro                 BBBB    filtrfiltrfiltrfiltroooo                                                    8 1 1 exc. 

feltrozinho feltro                                                                                 10     exc. 

f@ltrozinho  feltro         filtrofiltrofiltrofiltro    filtrofiltrofiltrofiltro    filtrofiltrofiltrofiltro                                                    7   3 exc. 

feltrinho feltro                 BBBB                                                            9 1   exc. 

fofinho fofo                                                                                 10     inc. 

fofozinho fofo                                                                                 10     inc. 

fufozinho fofo                                                                                 10     inc. 

fufinho fofo                                                                                 10     inc. 

fOlguinha folga                                                                                 10     exc. 

fOlgazinha folga                                                                                 10     exc. 

fulgazinha  folga                 BBBB            BBBB            BBBB                            7 3   exc. 

fulguinha folga                                                                                 10     exc. 

fuzinha foz fusofusofusofuso    BBBB    fuzilinhafuzilinhafuzilinhafuzilinha    BBBB    BBBB            BBBB    BBBB    BBBB    BBBB    1 7 2 exc. 

fOzinha foz sósósósó                                                                            10     exc. 

gOlinha gola                                                                                 10     exc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

gulazinha  gola         gulagulagulagula    gulagulagulagula    gulagulagulagula                    gulagulagulagula    gulagulagulagula            gulagulagulagula    4   6 exc. 

gOlazinha gola                                                                                 10     exc. 

gulinha gola                                                                         gulagulagulagula    9   1 exc. 

jant6rzinho jantar                                                                                 10     inc. 

jant6rinho jantar                                                                                 10     inc. 

jantarzinho  jantar                                                                                 10     inc. 

jantarinho  jantar                                                                                 10     inc. 

lençulzinho  lençol                                                                                 10     inc. 

lençOlzinho lençol                                                                                 10     inc. 

lençulinho lençol                                                                         lenço lenço lenço lenço     9   1 inc. 

lençOlinho lençol                                                                                 10     inc. 

l@sminha lesma                                                                                 10     inc. 

lesmazinha lesma                                                                                 10     inc. 

lesminha lesma                                                                                 10     inc. 

l@smazinha  lesma                                                                                 10     inc. 

lil6zinho lilás                                                                                 10     inc. 

lilazinho  lilás                                 BBBB                                            9 1   inc. 

malinha mala                                 mal mal mal mal     mal mal mal mal                     BBBB            7 1 2 exc. 

m6linha mala                         BBBB            mal mal mal mal                     BBBB            7 2 1 exc. 

malazinha mala                                                                                 10     exc. 

m6lazinha mala         mal mal mal mal     BBBB                                                            8 1 1 exc. 

malvinha malva         BBBB                    BBBB                                    BBBB    7 3   exc. 

m6lvinha malva         BBBB                    BBBB                                            8 2   exc. 

m6lvazinha malva         BBBB                    BBBB                                            8 2   exc. 

malvazinha malva                                                                                 10     exc. 

m6rinho mar                                         BBBB                    BBBB            8 2   exc. 

marzinho  mar                                                                                 10     exc. 

m6rzinho mar                                                                                 10     exc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

marinho  mar                 máriomáriomáriomário                                                            9   1 exc. 

medozinho medo                                                                                 10     inc. 

m@dinho medo                                                                                 10     inc. 

medinho medo                                                                                 10     inc. 

m@dozinho  medo                                                                                 10     inc. 

mElgazinha melga                                                                                 10     exc. 

m@lguinha melga malgamalgamalgamalga            malgamalgamalgamalga    BBBB            malgamalgamalgamalga                                    7 1 3 exc. 

m@lgazinha  melga         BBBB    BBBB    BBBB    BBBB                                            6 4   exc. 

mElguinha melga                                                                                 10     exc. 

mElrozinho melro                                                                                 10     exc. 

mElrinho melro                                                                                 10     exc. 

m@lrozinho  melro         BBBB            BBBB    BBBB                                            7 3   exc. 

m@lrinho melro                                                                                 10     exc. 

mesinho mês                                 mesamesamesamesa                                            9   1 inc. 

m@sinho mês                                                 BBBB                            9 1   inc. 

m@sinha mesa                                                                                 10     inc. 

mesinha mesa                 BBBB                                                            9 1   inc. 

mesazinha mesa                 BBBB                                                            9 1   inc. 

m@sazinha  mesa                                                                                 10     inc. 

mOldezinho molde                                                                                 10     inc. 

mOldinho molde                                                                                 10     inc. 

muldinho molde                         BBBB                            BBBB                    8 2   inc. 

muldezinho  molde                                                                                 10     inc. 

moscazinha mosca                                                                                 10     inc. 

muscazinha  mosca                                                                                 10     inc. 

mosquinha mosca                                                                                 10     inc. 

musquinha mosca                                                                                 10     inc. 

moturzinho  motor                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

moturinho motor                                                                                 10     inc. 

motorzinho motor                                                                                 10     inc. 

motorinho motor                                                                                 10     inc. 

mulhErinha mulher                                                                                 10     inc. 

mulhErzinha mulher                                                                                 10     inc. 

mulh@rinha mulher                                                                                 10     inc. 

mulh@rzinha  mulher                                                                                 10     inc. 

nOzinha noz                                                                                 10     exc. 

nuzinha noz nuanuanuanua    nuanuanuanua                    nuanuanuanua                    uvauvauvauva            nuanuanuanua    5   5 exc. 

papElzinho papel                                                                                 10     inc. 

pap@lzinho  papel                                                                                 10     inc. 

papElinho papel                                                                                 10     inc. 

pap@linho papel                                                                                 10     inc. 

p6rvozinho  parvo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

p6rvinho parvo                                                                                 10     inc. 

parvinho  parvo                                                                                 10     inc. 

parvozinho  parvo                                                                                 10     inc. 

pastinha pasta                                                                                 10     inc. 

pastazinha pasta                                                                                 10     inc. 

p6stinha pasta                                                                                 10     inc. 

p6stazinha  pasta                                                                                 10     inc. 

past@lzinho pastel                                                                                 10     inc. 

past@linho pastel                                                                                 10     inc. 

pastElzinho pastel                                                                                 10     inc. 

pastElinho pastel                                                                                 10     inc. 

pEçazinha peça                                                                                 10     inc. 

p@çazinha  peça                                 BBBB                                            9 1   inc. 

p@cinha peça                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

pEcinha peça                                                                                 10     inc. 

p@drinha pedra                         BBBB                                                    9 1   inc. 

p@drazinha  pedra                                                                                 10     inc. 

pEdrazinha pedra                                                                                 10     inc. 

pEdrinha pedra                                                                                 10     inc. 

pElinha pele                                                                                 10     inc. 

pElezinha pele                                                                                 10     inc. 

p@lezinha  pele                                 belezabelezabelezabeleza                                            9   1 inc. 

p@linha pele                                                                                 10     inc. 

pErninha perna                                                                                 10     inc. 

p@rninha perna                                                                                 10     inc. 

pErnazinha perna                                                                                 10     inc. 

p@rnazinha  perna                                                                                 10     inc. 

p@rtozinho  perto                 pretopretopretopreto    pretopretopretopreto            pretopretopretopreto                                    7   3 exc. 

pErtozinho perto                                                                                 10     exc. 

pErtinho perto                                                                                 10     exc. 

p@rtinho perto pretopretopretopreto    pretopretopretopreto    pretopretopretopreto    pretopretopretopreto    pretopretopretopreto                            pretopretopretopreto    pretopretopretopreto    3   7 exc. 

pOlminho polme polmopolmopolmopolmo            polmopolmopolmopolmo                                                            8   2 exc. 

pulminho polme polmopolmopolmopolmo    BBBB    BBBB                                                            7 2 1 exc. 

pulmezinho  polme polmpolmpolmpolmoooo                                                    BBBB                    8 1 1 exc. 

pOlmezinho polme                                                                                 10     exc. 

pulvozinho  polvo                                                                                 10     inc. 

polvinho polvo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

pulvinho polvo                 BBBB                                                            9 1   inc. 

polvozinho polvo                                                                                 10     inc. 

porquinho porco                                                                                 10     inc. 

purcozinho  porco                                                                                 10     inc. 

purquinho porco                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

porcozinho porco                                                                                 10     inc. 

purtinha porta                                                                                 10     inc. 

pOrtinha porta                                                                                 10     inc. 

purtazinha  porta                                                                                 10     inc. 

pOrtazinha porta                                                                                 10     inc. 

portinho porto                                                                                 10     inc. 

portozinho porto                                                                                 10     inc. 

purtozinho  porto                 BBBB                                                            9 1   inc. 

purtinho porto                                                                                 10     inc. 

pOstazinha posta                                                                                 10     inc. 

pustinha posta                                                                                 10     inc. 

pustazinha  posta                                                         BBBB                    9 1   inc. 

pOstinha posta                                                                                 10     inc. 

praz@rinho prazer                 BBBB                                                            9 1   inc. 

prazerzinho prazer                                                                                 10     inc. 

prazerinho prazer                 BBBB                                                            9 1   inc. 

praz@rzinho prazer                                                                                 10     inc. 

punh6lzinho punhal                                                                                 10     inc. 

punhalinho  punhal                                                                                 10     inc. 

punhalzinho  punhal                                                                                 10     inc. 

punh6linho punhal                                                                                 10     inc. 

rap6zinho rapaz                                                                                 10     inc. 

rapazinho  rapaz                                                                                 10     inc. 

rElvinha relva                                                                                 10     inc. 

rElvazinha relva                                                                                 10     inc. 

r@lvinha relva                                                                                 10     inc. 

r@lvazinha  relva                                                                                 10     inc. 

rEstozinho resto                                                                                 10     inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

r@stinho resto                                                                                 10     inc. 

rEstinho resto                                                                                 10     inc. 

r@stozinho  resto                                                                                 10     inc. 

rissulinho rissol                                                                                 10     inc. 

rissOlinho rissol                                                                                 10     inc. 

rissulzinho  rissol                                                                                 10     inc. 

rissOlzinho rissol                                                                                 10     inc. 

rustozinho  rosto                                                                                 10     inc. 

rostozinho rosto                                                                                 10     inc. 

rostinho rosto                                                                                 10     inc. 

rustinho rosto                                                                                 10     inc. 

s6lsazinha salsa                                                                 falsafalsafalsafalsa            9     inc. 

salsazinha  salsa                                                                 falsafalsafalsafalsa    falsafalsafalsafalsa    8     inc. 

s6lsinha salsa                                                                 falsafalsafalsafalsa            9     inc. 

salsinha salsa                                                                                 10     inc. 

s@rzinho ser cerzircerzircerzircerzir            cerzircerzircerzircerzir    BBBB            BBBB    BBBB                            5     exc. 

serzinho ser                                                                                 10     exc. 

serinho ser                 BBBB                            BBBB                            8     exc. 

s@rinho ser                 BBBB                            BBBB                            8     exc. 

s@stinha sesta                                                                         cesta/sestcesta/sestcesta/sestcesta/sestaaaa    9     exc. 

s@stazinha  sesta                                                                                 10     exc. 

sEstinha sesta festafestafestafesta                                                                    festafestafestafesta    8     exc. 

sEstazinha sesta                                                                                 10     exc. 

sopinha sopa                                                                                 10     inc. 

sopazinha sopa                                                                                 10     inc. 

supazinha sopa                                                                                 10     inc. 

supinha sopa                                                                                 10     inc. 

talh@rinho talher                                                 BBBB                            9 1   inc. 
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Estímulo ouvido plv raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B E Class. 

talh@rzinho  talher                                                                                 10     inc. 

talhErinho talher                                                                                 10     inc. 

talhErzinho talher                                                                                 10     inc. 

tascazinha  tasca                                                                                 10     inc. 

t6scazinha  tasca                                                                                 10     inc. 

t6squinha tasca                                                                                 10     inc. 

tasquinha  tasca                                                                                 10     inc. 

t@stinha testa                                                                                 10     inc. 

tEstazinha testa                                 festafestafestafesta                                            9   1 inc. 

t@stazinha  testa cestacestacestacesta                                                                            9   1 inc. 

tEstinha testa                                                                                 10     inc. 

tOrtazinha torta                                                                                 10     exc. 

turtinha torta                                                                                 10     exc. 

tOrtinha torta                         portaportaportaporta    portaportaportaporta                                    portaportaportaporta    7   3 exc. 

turtazinha  torta                                                         BBBB            portaportaportaporta    8 1 1 exc. 

toscozinho tosco                                                                                 10     inc. 

tusquinho tosco                                                                                 10     inc. 

tosquinho tosco                                                                                 10     inc. 

tuscozinho  tosco                                                                                 10     inc. 

tOstinha tosta                                                                                 10     inc. 

tustazinha  tosta                                                                                 10     inc. 

tustinha tosta                                                                                 10     inc. 

tOstazinha tosta                                                                                 10     inc. 

tr@sinho três BBBB            terçoterçoterçoterço    BBBB    teresateresateresateresa    BBBB            BBBB            BBBB    3 5 2 exc. 

tresinho três                                                                                 10     exc. 

v@rdezinho  verde                                                                                 10     inc. 

v@rdinho verde                                                                                 10     inc. 

verdezinho verde                                                                                 10     inc. 
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verdinho verde                                                                                 10     inc. 

vuzinha voz                 BBBB                    BBBB                    BBBB            7 3   exc. 

vOzinha voz                                                                                 10     exc. 
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7.7.7.7.7.7.7.7. AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 7777    ––––    BD2BD2BD2BD2    

sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V n final 2 c[a]rrozinho 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V n final 2 c[ɐ]rrinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V n final 2 c[a]rrinho 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V n final 2 c[ɐ]rrozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V n final 3 c[a]sazinha 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V n final 3 c[ɐ]sinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V n final 3 c[a]sinha 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V n final 3 c[ɐ]sazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 4 p[a]stazinha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 4 p[ɐ]stinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 4 p[a]stinha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 4 p[ɐ]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 5 c[a]scazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 5 c[ɐ]squinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 5 c[a]squinha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 5 c[ɐ]scazinha 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 6 t[a]scazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 6 t[ɐ]squinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] n final 6 t[a]squinha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] n final 6 t[ɐ]scazinha 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] n final 7 p[a]rvozinho 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] n final 7 p[ɐ]rvinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] n final 7 p[a]rvinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] n final 7 p[ɐ]rvozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] n final 8 c[a]rtazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] n final 8 c[ɐ]rtinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] n final 8 c[a]rtinha 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] n final 8 c[ɐ]rtazinha 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] n final 11 s[a]lsinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] n final 11 s[a]lsazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] n final 11 s[ɐ]lsinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] n final 11 s[ɐ]lsazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim inh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] n final 12 c[a]ldinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] n final 12 c[a]ldozinho 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

não inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] n final 12 c[ɐ]ldinho 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] n final 12 c[ɐ]ldozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] final 13 cab[ɐ]zinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] final 13 cab[a]zinho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] final 14 lil[ɐ]zinho 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] final 14 lil[a]zinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ʃ] final 15 rap[ɐ]zinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ʃ] final 15 rap[a]zinho 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] final 16 jant[a]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] final 16 jant[ɐ]rinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɾ] final 16 jant[a]rinho 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɾ] final 16 jant[ɐ]rzinho 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 19 punh[a]lzinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 19 punh[ɐ]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 19 punh[a]linho 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 19 punh[ɐ]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 20 curr[a]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 20 curr[ɐ]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 20 curr[a]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 20 curr[ɐ]lzinho 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

sim zinh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 21 cor[a]lzinho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

sim inh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 21 cor[ɐ]linho 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

não inh [a]/[ɐ] [a] V[ɫ] final 21 cor[a]linho 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

não zinh [a]/[ɐ] [ɐ] V[ɫ] final 21 cor[ɐ]lzinho 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V n final 22 d[e]dozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 22 d[ɨ]dinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V n final 22 d[e]dinho 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 22 d[ɨ]dozinho 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V n final 23 m[e]sazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 23 m[ɨ]sinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V n final 23 m[e]sinha 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 23 m[ɨ]sazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V n final 24 m[e]dozinho 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 24 m[ɨ]dinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V n final 24 m[e]dinho 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V n final 24 m[ɨ]dozinho 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 25 c[e]stozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 25 c[ɨ]stinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 25 c[e]stinho 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 25 c[ɨ]stozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 26 b[e]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 26 b[ɨ]stinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 26 b[e]stinha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 26 b[ɨ]stazinha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 27 l[e]smazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 27 l[ɨ]sminha 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] n final 27 l[e]sminha 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 27 l[ɨ]smazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 28 c[e]rcazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 28 c[ɨ]rquinha 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 28 c[e]rquinha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 28 c[ɨ]rcazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 29 b[e]rçozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 29 b[ɨ]rcinho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 29 b[e]rcinho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 29 b[ɨ]rçozinho 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 30 v[e]rdezinho 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 30 v[ɨ]rdinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] n final 30 v[e]rdinho 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 30 v[ɨ]rdezinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] final 32 chin[ɨ]sinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] final 32 chin[e]sinho 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] final 33 m[ɨ]sinho 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ʃ] final 33 m[e]sinho 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] final 35 dev[e]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 35 dev[ɨ]rinho 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] final 35 dev[e]rinho 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 35 dev[ɨ]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] final 37 praz[e]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 37 praz[ɨ]rinho 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

não inh [e]/[ɨ] [e] V[ɾ] final 37 praz[e]rinho 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

não zinh [e]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 37 praz[ɨ]rzinho 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 38 p[ɛ]çazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 38 p[ɨ]cinha 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 38 p[ɛ]cinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 38 p[ɨ]çazinha 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 39 p[ɛ]lezinha 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 39 p[ɨ]linha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 39 p[ɛ]linha 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 39 p[ɨ]lezinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 40 p[ɛ]drazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 40 p[ɨ]drinha 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V n final 40 p[ɛ]drinha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V n final 40 p[ɨ]drazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ʃ] n final 41 r[ɛ]stozinho 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 41 r[ɨ]stinho 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ʃ] n final 41 r[ɛ]stinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 41 r[ɨ]stozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ʃ] n final 42 t[ɛ]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 42 t[ɨ]stinha 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ʃ] n final 42 t[ɛ]stinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ʃ] n final 42 t[ɨ]stazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] n final 44 p[ɛ]rnazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 44 p[ɨ]rninha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] n final 44 p[ɛ]rninha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 44 p[ɨ]rnazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] n final 46 c[ɛ]rtozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 46 c[ɨ]rtinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] n final 46 c[ɛ]rtinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] n final 46 c[ɨ]rtozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] n final 49 r[ɛ]lvinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] n final 49 r[ɛ]lvazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] n final 49 r[ɨ]lvinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] n final 49 r[ɨ]lvazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 50 colh[ɛ]rzinha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 50 colh[ɨ]rinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 50 colh[ɛ]rinha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 50 colh[ɨ]rzinha 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 51 mulh[ɛ]rzinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 51 mulh[ɨ]rinha 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 51 mulh[ɛ]rinha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 51 mulh[ɨ]rzinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 52 talh[ɛ]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 52 talh[ɨ]rinho 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɾ] final 52 talh[ɛ]rinho 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɾ] final 52 talh[ɨ]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] final 53 pap[ɛ]lzinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] final 53 pap[ɨ]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] final 53 pap[ɛ]linho 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] final 53 pap[ɨ]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] final 54 past[ɛ]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] final 54 past[ɨ]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɛ]/[ɨ] [ɛ] V[ɫ] final 54 past[ɛ]linho 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não zinh [ɛ]/[ɨ] [ɨ] V[ɫ] final 54 past[ɨ]lzinho 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V n final 56 s[o]pazinha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V n final 56 s[u]pinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V n final 56 s[o]pinha 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V n final 56 s[u]pazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V n final 57 f[o]fozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V n final 57 f[u]finho 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

não inh [o]/[u] [o] V n final 57 f[o]finho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V n final 57 f[u]fozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V n final 58 b[o]lozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V n final 58 b[u]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V n final 58 b[o]linho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V n final 58 b[u]lozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 59 r[o]stozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 59 r[u]stinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 59 r[o]stinho 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

não zinh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 59 r[u]stozinho 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 60 m[o]scazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 60 m[u]squinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 60 m[o]squinha 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 60 m[u]scazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 61 t[o]scozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 61 t[u]squinho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ʃ] n final 61 t[o]squinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ʃ] n final 61 t[u]scozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 62 c[o]rpozinho 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 62 c[u]rpinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 62 c[o]rpinho 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 62 c[u]rpozinho 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 63 p[o]rtozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 63 p[u]rtinho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 63 p[o]rtinho 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 63 p[u]rtozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 64 p[o]rcozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 64 p[u]rquinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] n final 64 p[o]rquinho 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] n final 64 p[u]rcozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim inh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 65 b[o]lsinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 65 b[o]lsozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 65 b[u]lsinho 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 65 b[u]lsozinho 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

sim inh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 66 p[o]lvinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 66 p[o]lvozinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 66 p[u]lvinho 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 66 p[u]lvozinho 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

sim inh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 67 c[o]lchinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɫ] n final 67 c[o]lchazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 67 c[u]lchinha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɫ] n final 67 c[u]lchazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ʃ] final 68 arr[u]zinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ʃ] final 68 arr[o]zinho 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 69 cal[o]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 69 cal[u]rinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 69 cal[o]rinho 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 69 cal[u]rzinho 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 70 mot[o]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 70 mot[u]rinho 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 70 mot[o]rinho 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 70 mot[u]rzinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

sim zinh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 71 am[o]rzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 71 am[u]rinho 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

não inh [o]/[u] [o] V[ɾ] final 71 am[o]rinho 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

não zinh [o]/[u] [u] V[ɾ] final 71 am[u]rzinho 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V n final 73 c[ɔ]pozinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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sim sufixo grupo vogal silaba posição paradigma CÓDIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V n final 73 c[u]pinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V n final 73 c[ɔ]pinho 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V n final 73 c[u]pozinho 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ʃ] n final 76 p[ɔ]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ʃ] n final 76 p[u]stinha 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ʃ] n final 76 p[ɔ]stinha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ʃ] n final 76 p[u]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ʃ] n final 77 t[ɔ]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ʃ] n final 77 t[u]stinha 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ʃ] n final 77 t[ɔ]stinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ʃ] n final 77 t[u]stazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɾ] n final 78 p[ɔ]rtazinha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ɾ] n final 78 p[u]rtinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɾ] n final 78 p[ɔ]rtinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ɾ] n final 78 p[u]rtazinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] n final 83 m[ɔ]ldinho 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] n final 83 m[ɔ]ldezinho 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

não inh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] n final 83 m[u]ldinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] n final 83 m[u]ldezinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 87 riss[ɔ]lzinho 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 87 riss[u]linho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 87 riss[ɔ]linho 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 87 riss[u]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 88 lenç[ɔ]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 88 lenç[u]linho 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 88 lenç[ɔ]linho 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 88 lenç[u]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

sim zinh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 89 far[ɔ]lzinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sim inh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 89 far[u]linho 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

não inh [ɔ]/[u] [ɔ] V[ɫ] final 89 far[ɔ]linho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

não zinh [ɔ]/[u] [u] V[ɫ] final 89 far[u]lzinho 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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